Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie
zaprasza do udziału w warsztatach (oferta specjalna)

METODA AKTYWNEGO SŁUCHANIA MUZYKI WG BATII STRAUSS
– INTERPRETACJA MUZYKI RUCHEM I ŚRODKAMI
POZAMUZYCZNYMI
Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej oraz zainteresowani
nauczyciele
Treści programowe:
 Praktyczne zapoznanie się z metodą – metoda aktywnego słuchania muzyki jako forma
integracji różnych form aktywności: słuchania, grania, tańczenia i śpiewania z elementami
pantomimy, dramy i różnych form plastycznych.
 Zabawy ruchowe z kartkami, folią, piłeczkami.
 Interpretacja muzyki środkami pozamuzycznymi, fabularyzowanie muzyki połączone z
prostymi ruchami rytmicznymi.
 Tworzenie układów ruchowych z wykorzystaniem muzyki klasycznej.
 Proste formy taneczne – improwizacje ruchowe.
Termin realizacji: 19 maja 2018 r. /sobota/ - godz. 8.30 – 16.30
Miejsce realizacji: MCDN ODN w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Kierownik formy: Małgorzata Goryczka
Liczba godzin dydaktycznych: 10
Koszt: 110 PLN
Uwaga: nauczyciele ze szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest
Miasto Tarnów - bezpłatnie!
Zgłoszenia przyjmuje Biuro Obsługi Klienta w MCDN ODN w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30, pok. nr. 0-28.
Wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA (do pobrania na stronie MCDN ODN w Tarnowie: www.tarnow.mcdn.edu.pl)
prosimy do dnia 16 maja 2018 r. złożyć osobiście, przesłać drogą elektroniczną
(e-mail: bok.tarnow@mcdn.edu.pl) lub pocztą (faxem) na adres:
MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie 33-100 Tarnów, ul. Nowy Świat 30
tel. 14 688 88 10 wew. 118; tel. kom. 513 042 389; fax: 14 688 88 11
Podajemy nr konta MCDN, na które przyjmujemy wpłaty tytułem udziału w warsztatach:

58 1240 6292 1111 0010 6627 4965
W treści przelewu prosimy wpisać: „OT – Metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss …."
(dodatkowo: dane Nabywcy i Odbiorcy w przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT dla instytucji).
Jeżeli będą Państwo dokonywali indywidualnej wpłaty na konto MCDN, a potrzebna będzie faktura wystawiona
na szkołę/placówkę, prosimy przed dokonaniem wpłaty skontaktować się telefonicznie: 14 688 88 10 wew. 112.
Istnieje możliwość wpłat przed zajęciami:
(od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 15.00). w pok. 1-54, ul. Nowy Świat 30, Tarnów.

