Ośrodek Kształcenia Kadr ATENA
ul. Filmowa 2/6/A; 76-200 Słupsk,
tel.: +48 501 657 200 mail: odk.atena@poczta.fm
www.atena-szkolenia.pl
(wpis do Rejestru Instytucji Szkolących WUP w Gdańsku nr 2.22/00058/2021)

Zapraszamy Państwa na kurs: warsztaty stacjonarne

„Aktywność muzyczno-ruchowa dzieci”
– na podstawie metody aktywnego słuchania muzyki
wg BATII STRAUSS - II stopień
Metoda aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss daje dzieciom okazję uczestniczenia w
utworze muzycznym, przeniknięcia do jego struktury, a w konsekwencji radosny i rozumny
odbiór dzieła. Dzieci odczuwają i przeżywają radość wspólnoty tworzenia, dostępną, jakby
się mogło wydawać, tylko artystom. Metoda aktywnego słuchania muzyki pozwala na
swobodną zamianę ról, jakie mogą pełnić dzieci w danym utworze muzycznym, raz
występując w roli wykonawcy, a za chwilę wcielając się w dyrygenta. Dzięki tej metodzie,
kształcą swoją wyobraźnię dźwiękową. A utwór, mimo wielokrotnego słuchania nie traci na
atrakcyjności.
Adresat:
Nauczyciele przedszkoli oraz wychowania wczesnoszkolnego, pracownicy żłobków,
terapeuci, pedagodzy szkół i placówek oświatowych ( ośrodków szkolno-wychowawczych),
studenci rodzice i wszyscy zainteresowani uatrakcyjnieniem zajęć w pracy z dziećmi oraz
dorosłymi
Aktywne słuchanie muzyki - część II – to nowe opracowania Batii Strauss do muzyki
J.S. Bacha, F. Rameau i E. Griega oraz nowe propozycje zabaw, tańców, partytur
i opracowań z nowego obszaru: swobodnej wypowiedzi ruchowej dziecka. Druga część to
też powroty do części pierwszej według potrzeb uczestników kursu.
Cele:






wzbogacenie warsztatu pracy z dzieckiem
wprowadzenie dzieci w świat muzyki klasycznej
fabularyzacja proponowanych utworów muzycznych
prezentacja i zgłębianie metody aktywnego słuchania muzyki
stwarzanie sytuacji doświadczenia i przeżywania w pracy pedagogicznej
i terapeutycznej z dzieckiem

Czas trwania kursu: 15 godz.. (piątek, godz. 16.30-20.00; sobota 8.00-15.30)
Termin: na stronie interesowej w zakładce/najbliższe kursy
Cena: 400,00zł/osoby
Miejsce: Ośrodek Kształcenia Kadr „Atena” w Słupsku, ul. Filmowa 2/6/A
Opłatę należy dokonać na 2 tygodnie przed kursem na rachunek bankowy
PKP BP SA Nr 71 1020 5558 0000 8902 3417 7346

Miejsce realizacji: Ośrodek Kształcenia Kadr ATENA w Słupsku, ul. Filmowa 2
Przyjdź i bądź tak zadowolona jak inni przed Tobą!
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