
 

 

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu serdecznie zaprasza na konferencję  

 

PPIIĘĘKKNNAA  II  BBEESSTTIIAA,,  CCZZYYLLII  MMUUZZYYKKAA  II  MMAATTEEMMAATTYYKKAA  

Konferencja odbędzie się 06 kwietnia 2017 roku w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli  

w Sieradzu. 

Konferencja adresowana jest do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, muzyki i matematyki  

na wszystkich poziomach nauczania oraz nauczycieli zainteresowanych powyższą tematyką.  

 
Celem konferencji jest ukazanie związków matematyki z muzyką oraz podkreślenie roli tych  

przedmiotów w procesie nauczania. 

 

Gośćmi konferencji będą między innymi:  

Zdzisław Spychała – dr nauk matematycznych 

Nauczyciel licealny i akademicki, autor artykułów dotyczących pobudzania aktywności matematycznej 

na różnych poziomach nauczania. 

 

Wojciech Dąbrowski – matematyk, piosenkarz, konferansjer. 

Nauczyciel matematyki, dziennikarz, artysta estradowy, autor książki „Nauka myślenia czyli 100 lekcji 

matematyki” i cyklu edukacyjnych programów telewizyjnych „Ściąga z matmy”. 

 

Koszt udziału w konferencji wynosi 60 PLN 

 

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie pisemnego zgłoszenia (wzór na odwrocie)  

na adres WODN w Sieradzu oraz dokonanie wpłaty w wysokości 60 PLN do dnia 31 marca 2017 r.  

 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. 

 

 

 

 



 

Ramowy program konferencji  

„„PPiięękknnaa  ii  bbeessttiiaa,,  cczzyyllii  mmuuzzyykkaa  ii  mmaatteemmaattyykkaa  ””  --  SSiieerraaddzz,,  0066  kkwwiieettnniiaa  22001177  

13:00 – 13:15 Otwarcie konferencji 

13:15 – 14:15 Związki matematyki z muzyką - dr Zdzisław Spychała 

14:15 -14:30 Przerwa kawowa 

14:30 – 15:30 Spotkanie z panem Wojciechem Dąbrowskim ilustrowane wierszem i piosenką  

15:30 – 16:00 Dyskusja dotycząca korelacji muzyki z matematyką 

16:00 Zakończenie konferencji 

 

  
 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA 

 

Konferencja "Piękna i bestia, czyli muzyka i matematyka" - 06.04.2017 r. 

 

Imię:   ........................................................................................................ ................................................. 

Nazwisko:   .........................................................................................................................................................  

Data i miejsce urodzenia: .............................................................................................................................................. 

Miejsce pracy:  ............................................................................................................................................................................ 

      (nazwa placówki) 
Kontakt (e-mail, nr telefonu): ............................................................................................................................. ....................... 

 

Upoważniam WODN w Sieradzu do wystawienia faktury za udział w konferencji "Piękna i bestia, czyli muzyka i matematyka " 

Dane do faktury: 

.............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................. .................................................... 

 

Nr konta WODN w Sieradzu:   23 1240  6292 1111 0010 7001 9310 

W pozycji: tytuł wpłaty, prosimy wpisać tytuł konferencji „Piękna i bestia, czyli muzyka i matematyka”. 
W pozycji: zleceniodawca, prosimy podać imię i nazwisko uczestnika. 
 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych przez WODN w Sieradzu do celów związanych z organizacją doskonalenia 
zawodowego nauczycieli. 

 
 
...................................................          ....................................................     
    Podpis uczestnika     pieczątka szkoły         Akceptacja dyrektora szkoły 

 
Miejscowość i data    ........................................... 

 

 


