Drodzy Rodzice / Opiekunowie
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego
uruchamia kolejną edycję programu innowacji pedagogicznej pn. „Mały
Mozart i Myśleć jak Mozart - Techniki szybkiego czytania i
zapamiętywania w nauce muzyki”. Dzięki pozyskanemu wsparciu z Urzędu
Miasta Szczecin Wydział Oświaty, zajęcia dla naszych uczniów są bezpłatne.
Celem całego programu jest pomoc młodemu artyście w przezwyciężaniu
trudności charakterystycznych dla gry na różnych instrumentach (adaptacja,
technika gry, zdolności manualne i kinestetyczne), przy jednoczesnym, także
niezmiernie istotnym, zwróceniu uwagi na poziom i ambicję szybkiego
odczytania i przyswajania tekstu muzycznego, realizacji środków wyrazu
artystycznego i walorów wykonawczych.
Poniżej przedstawiamy zakładane efekty i korzyści dla ucznia, wynikające z
uczestniczenia w zajęciach:
- efektywniejsza nauka,
- łatwiejsza koncentracja uwagi,
- zwiększenie pojemności uwagi i zdolności jej przestawiania,
- bardziej świadome wykorzystanie pamięci krótkotrwałej,
- umiejętność „przenoszenia” informacji z pamięci krótkotrwałej do
długotrwałej,
- poszerzenie pola widzenia we wszystkich kierunkach,
- zaangażowanie wielozmysłowe w celu wzmocnienia efektu synergii,
- ćwiczenie pamięci wzrokowej, słuchowej i kinestetycznej,
- lepsze rozumienie nut i znaków muzycznych,
- szybsze opanowanie pamięciowe utworów,
- poprawienie techniki gry instrumentalnej,
- pewność siebie podczas egzaminów i przesłuchań
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć dodatkowych,
ponadobowiązkowych, które realizować będą:
 Katarzyna Kuszwara – nauczyciel gry na skrzypcach, tyflopedagog


Anna Kosman – nauczyciel filologii polskiej, trener szybkiego
czytania i zapamiętywania

SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE
DRODZY UCZNIOWIE
Uruchamiamy już VI edycję programu innowacji pedagogicznej pn.
„Mały Mozart - Techniki szybkiego czytania i zapamiętywania w nauce
muzyki” - rozpoczęcie programu (dla uczniów 6-8 lat nieuczestniczących
jeszcze w zajęciach)
oraz
„Myśleć jak Mozart” – kontynuacja programu (dla uczniów 9-12 lat
uczęszczających w poprzednim roku szkolnym)

Harmonogram zajęć:
Piątek w godz. 17,35-18,20 – grupa początkująca
Piątek w godz. 18,25-19,10 – grupa kontynuująca

Zajęcia rozpoczynają się 7 września 2018 r. – sala 25

UWAGA!
Ilość miejsc ograniczona - grupy 11-12 osobowe.

Zapisy u nauczyciela – Katarzyna Kuszwara
tel. 603 33 16 83 lub przez e-mail: katkus@interia.eu

Serdecznie wszystkich zapraszamy!

