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Dyrektorzy przedszkoli, 
szkół podstawowych 
i szkolnictwa specjalnego 
 

Dyrektor 
Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego  

i Doskonalenia Nauczycieli serdecznie zaprasza 
zainteresowanych nauczycieli na warsztat pod hasłem: 

 

„Aktywność muzyczno-ruchowa dzieci” II cześć 

na podstawie metody aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss 
 

Program jest adresowany do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, animatorów kultury  i 
innych specjalistów pracujących z  dziećmi. 

Celem warsztatu jest: 

▪ Prezentacja metody aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss. 

▪ Przybliżenie głównych założeń metody oraz zasad pomocnych w prowadzeniu  zajęć. 

▪ Tworzenie sytuacji doświadczenia i przeżywania. 

▪ Ukazanie inspirującej roli muzyki w pracy pedagogicznej. 

Jest 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. 

Program oparty: na koncepcji Carla Orffa i metodzie aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss. 

Dużą zaletą metody jest możliwość jej stosowania przez nauczycieli z mniejszym doświadczeniem 

muzycznym. 

 
Prowadząca: Beata Kubiak – mgr pedagogiki, autorka programów edukacyjnych, warsztatów metodycznych 

dla nauczycieli: „Aktywność muzyczno-ruchowa dzieci” – na podstawie metody aktywnego słuchania muzyki 

wg Batii Strauss – część I i część II.  
 

Termin: 15-16 lutego 2019r. (piątek 15:00-19:30; sobota  8:00-14:30) 
Miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Głogowie, ul. Aleja Wolności 74 

Cena: 225 zł 

Ilość godzin: 15 h dydaktycznych 

Osoba odpowiedzialna: Arlena Kiziak – doradca metodyczny 

 
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA 

Prosimy o telefoniczne zgłoszenie się  na listę oraz dostarczanie Karty Zgłoszenia za pomocą elektronicznego 

formularza www.odm.pcpppidn.eu zakładka szkolenia (dla osób opłacających warsztaty indywidualnie) lub 

osobiście na  adres Ośrodka Doradztwa Metodycznego,  ul. Jedności Robotniczej 38, 67-200 Głogów (dla osób 

korzystających z finansowania przez dyrektora na druku pdf KARTA ZGŁOSZENIA z podpisem i pieczątką 

dyrektora placówki 

Zapisy na warsztaty trwają do 25 stycznia 2019r. 

Wszelkich informacji dot. form szkoleniowych  udziela dział szkoleń  tel. 76 838 42 93. 

Dyrektor PCPPPiDN  
Barbara Krzywulicz 

http://www.pcpppidn.eu/
http://www.odm.pcpppidn.eu/

