
WRĘCZENIE NAGRÓD W KONKURSIE NAUCZYCIEL MUZYKI 2015 
 

Polskie Stowarzyszenie Edukacji i Animacji Muzycznej i Narodowy Instytut Fryderyka Chopina 
zapraszają na uroczyste wręczenie nagród  

w konkursie Nauczyciel Muzyki 2015 

 
19 marca 2016, godzina 17.00 

Sala Koncertowa Narodowego Instytut Fryderyka Chopina w Warszawie 
Transmisja internetowa z gali wręczenia nagród  

na kanale YouTube Fundacji Muzyka jest dla wszystkich 
 
Konkurs o tytuł najlepszego nauczyciela muzyki, przewodnika i opiekuna muzycznego 
zorganizowany został w Polsce po raz pierwszy. W najbliższą sobotę poznamy 10 
kandydatów nominowanych do tytułu Nauczyciel Muzyki 2015, zwycięzcę oraz laureatów 
nagród specjalnych w pierwszej edycji konkursu. 
 
W finale gościć będziemy także nauczycielkę muzyki z gminy Stara Kamienica – Panią 
Grażynę Maczek, która zwyciężyła w pierwszym internetowym plebiscycie o tytuł 
najlepszego nauczyciela muzyki w Polsce. W przeprowadzonym w styczniu i lutym tego roku 
internetowym głosowaniu wzięło udział 3174 osoby. 
Konkurs ma charakter akcji społecznej, której celem jest zwrócenie uwagi opinii publicznej 
na świetną pracę polskich nauczycieli muzyki, a także skonsolidowanie środowiska 
muzycznego  
i lokalnych koalicji wokół zadań związanych z nauką muzyki i aktywnością muzyczną osób w 
każdym wieku.  Chcemy poznać i nagrodzić nauczycieli i muzyków obdarzonych talentem 
pedagogicznym i poczuciem misji, charyzmatyczne osobowości, ludzi, którzy potrafią 
zaszczepić miłość do muzyki, ciekawie i efektywnie jej uczyć. 
W konkursie mogą brać udział nauczyciele z oświaty, szkół muzycznych, a także muzycy, 
uczący w edukacji nieformalnej, niezależnie od rodzaju muzyki dominującego w ich pracy. 
Zachęcamy społeczności lokalne do zgłaszania swoich ulubionych mistrzów i przewodników 
muzycznych. 
 
Polskie Stowarzyszenie Edukacji i Animacji Muzycznej ma nadzieję, iż konkurs stanie się  
doroczną tradycją dobrze rozwijającej się branży edukacji muzycznej w Polsce.  



 
Transmisja z wręczenia rozpocznie się 19 marca o 17.00 na kanale Fundacji Muzyka jest dla 
wszystkich: https://www.youtube.com/user/FundacjaMuzykaJest.  
Zapraszamy do bezpośredniej obecności na Gali bądź śledzenia transmisji. 
 
Organizatorzy konkursu „Nauczyciel  Muzyki 2015” 
Polskie Stowarzyszenie Edukacji i Animacji Muzycznej 
Fundacja Muzyka jest dla wszystkich 
 
Partnerzy: 
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina 
Związek Producentów Audio Video 
Portal Muzykoteka Szkolna 
Polska Rada Muzyczna 
Orkiestra Sinfonia Varsovia 
Fundacja Wszystkie Mazurki Świata 
Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków 
 
Partnerstwo medialne:  
TVP Kultura, Ruch Muzyczny, Twoja Muza 
 
Kontakt: 
biuro@pseiam.pl; konkurs@pseiam.pl  
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