Ogólnopolska Sesja Naukowa Organistów w Licheniu Starym, 22-24 września 2022 r.
Program sesji

Czwartek , 22 września 2022
godz. 15.00-19.00 recepcja
godz. 19.00 kolacja
Piątek, 23 września 2022
godz. 8.30 śniadanie
godz. 9.30 otwarcie Sesji – prof. dr hab. Andrzej Chorosiński
godz. 10.00 – Marek Dyżewski
O sztuce wartościowania w dziedzinie sztuki uczenia sztuki
godz. 11.45 – prof. dr hab. Andrzej Jasiński
Osobiste refleksje o systemach weryfikacji na światowych konkursach
godz. 12.30 – prof. dr hab. Józef Serafin
Wzorowy porządek, czy indywidualność?
godz. 13.15 – prof. dr hab. Tomasz Adam Nowak
Przypadek czy artystyczna kalkulacja? Retrospektywne spojrzenie na improwizację na instrumentach
klawiszowych
oraz kryteria jej recepcji i oceny w oparciu o wybrane źródła od XVI wieku do dziś
godz. 14.00 obiad
godz. 15.15 koncert organowy
godz. 16.00 – dr hab. Hanna Dys
Refleksje na temat współczesnego systemu oceniania w polskich szkołach i uczelniach artystycznych
na tle europejskich ośrodków muzycznych
godz. 17.00 – prof. dr hab. Władysław Szymański
Wartościowanie osiągnięć uczniów i studentów klas organów w kontekście realizacji programu nauczania
i zaawansowania repertuarowego
18.00 Kolacja
godz. 19.00 – dr hab. Bartosz Jakubczak
Kłamstwo tremy? Jak zostać szczęśliwym artystą?
Sobota, 24 września 2022
godz. 8.30 Śniadanie
godz. 9.15 – dr hab. Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa
Na czym gram? Przedmiot organoznawstwo – metodyka i weryfikacja wiedzy
godz. 10.00 – dr hab. Marek Stefański
Czego mogą nauczyć nas w zakresie metod i kryteriów oceny pedagogiki organowej mentorzy
czasów minionych? Prof. Bronisław Rutkowski (1898-1964)

godz. 10.45 – mgr Marietta Kruzel-Sosnowska
Tradycja i szablonowość w ocenie egzaminów i przesłuchań, czy poszukiwanie nowych
form oceny w oparciu o zmieniające się minima programowe
godz. 11.30 – dr Michał Dąbrowski
O nauczaniu akompaniamentu liturgicznego i kryteriach oceny postępów w dziedzinie
nabytej wiedzy i umiejętności
godz. 12.15 – mgr Daniel Dramowicz – moderator
Dyskusja panelowa o dotychczasowym modelu organizacji i kryteriach oceny uczestników
makroregionalnych i ogólnopolskich przesłuchań uczniów szkół II stopnia
13.30 obiad

