Ośrodek Kształcenia Kadr „Atena” w Słupsku
ul. Filmowa 2/6/A; 76-200 Słupsk
tel./fax: 59 841 38 55, 59 841 38 50, k. 501 657 200
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(wpis do Rejestru Instytucji Szkolących WUP w Gdańsku nr 2.22/00161/2005)

Zapraszamy Państwa na kurs:

w Słupsku

„Aktywność muzyczno-ruchowa dzieci”
– na podstawie metody aktywnego słuchania muzyki
wg BATII STRAUSS
Praca metodą Batii Strauss daje dzieciom okazję uczestniczenia w utworze muzycznym,
przeniknięcia do jego struktury, a w konsekwencji radosny i rozumny odbiór dzieła. Pozwala
na swobodną zamianę ról, jakie mogą pełnić dzieci w prezentowanym utworze muzycznym.
Pozwala to kształcić swoją wyobraźnię dźwiękową, rozwijać percepcję słuchową i twórczą
ekspresję.
Metoda ta z powodzeniem wykorzystywana jest w pracy z dziećmi i dorosłymi
w Polsce i na świecie. Nie pozostań w tyle. Poszerz swój warsztat pracy. Dodatkowym
atutem jej jest to, że nie musisz być uzdolniona/y muzycznie, aby pokazać swoim uczniom i
wychowankom „inny świat”.
Adresat:
Nauczyciele przedszkoli oraz wychowania wczesnoszkolnego, dyrektorzy szkół
i placówek oświatowych, rodzice, studenci, wszyscy zainteresowani uatrakcyjnieniem zajęć
w pracy z dziećmi i dorosłymi
Cele:
 wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela poprzez prezentację nowej metody pracy
z dzieckiem
 wprowadzenie dzieci w świat muzyki
 fabularyzacja proponowanych utworów muzycznych
 prezentacja metody aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss.
 tworzenie sytuacji doświadczenia i przeżywania
 ukazanie inspirującej roli muzyki w pracy pedagogicznej.
W trakcie warsztatu prowadząca zaprezentuje : 12 utworów muzycznych różnych
kompozytorów (J.S.Bacha, J.F.Haendla, L.v.Beethowena, D. Kabalewskiego, S.
Rachmaninowa, J. Straussa, Fr. Schuberta, F. Rameau, J. Brahmsa, L. Delibesa), do
których Batia Strauss opracowała ruch przy muzyce, formy taneczne, instrumentację
(niekoniecznie na instrumentach fabrycznych), melorecytację oraz formy fabularyzacji
prezentowanych przykładów.
Oprócz opracowań Batii Strauss zaprezentuje również inne opracowania utworów
muzycznych: "Specknerin" opr. Lenka Pospisilowa, "Czardasz", "Zabawa muzyczna z
woreczkami" opr. Anna Nowińska, "Bravado" opr. autorskie prowadzącej .
Dużą zaletą prezentowanej metody jest możliwość jej stosowania również przez nauczycieli
bez lub z mniejszym doświadczeniem muzycznym.
Czas trwania kursu: 15 godz.
Termin: w zakładce Aktualności na stronie WWW. (piątek, godz. 16.30-20.300; sobota
8.30-15.30)
1

Miejsce realizacji: Słupsk – Ośrodek Kształcenia Kadr „Atena” w Słupsku,
ul. Filmowa 2

Cena: 380,00zł/osoby
UWAGA!
Zgłoszenia na kurs przyjmujemy pod nr telefonu : 59 841 38 55
w godz. 8:00 – 16:00 lub na adres mailowy: odk.atena@poczta.fm
Warunkiem umieszczenia na liście jest również opłata kursu w całości
na 2 tygodnie przed szkoleniem.

Opłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy
PKP BP SA Nr 50 1020 5558 1111 1203 5350 0064
Opłata za kurs nie ulega zwrotowi, kiedy wszystkie formalności ze strony Ośrodka zostały
dopełnione, a nieobecność słuchacza wynika z przyczyn leżących po jego stronie.

Przyjdź i bądź tak zadowolona jak inni przed Tobą!
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