”A tone is at the foundation of everything in the physical world”
KURSSI STEINERKOULUSSA MUSIIKKIA OPETTAVILLE 24-25.1. 2020
Kurssilla käymme läpi ajatuksia musiikin laaduista ja lasten eri ikäkausista. Miten musiikin voi liittää eri jaksoihin ja
oppiaineisiin? Mitä ovat steinerkoulun tärkeät juhlat? Kuinka musiikkia opetetaan steinerkoulussa? Ja kuinka
steinerkoulun opetussuunnitelmassa ja musiikinopetuksessa näkyy Rudolf Steinerin ajatus, että sävel on kaiken
perusta fyysisessä maailmassa?
Tai mitä kysymyksiä sinulla on steinerkoulun musiikin opetukseen liittyen, toiveita vastaanotetaan!
Opettaja:

Ann-Charlotte Aminoff: Steinerkoulun luokanopettaja, musiikin ja kielten aineenopettaja.

Aikataulu:

Perjantai 24.1. klo 18.00-21.00
Lauantai 25.1. klo 9.00-14.30

Musiikin opetus steinerkoulussa-viikonloppu on osa Snellman-korkeakoulun järjestämää Steinerpedagogiikan
yleisopinnot (60 op) työn ohessa-koulutusta.
Hinta: 120€ sisältää salaatin perjantaina ja keiton lauantaina sekä kahvit, patjamajoitus 5€.
Ilmoittautuminen 17.1.2020 mennessä: info@s-k.fi
SNELLMAN-KORKEAKOULU: Puuskakuja 14, FI-00850 Helsinki +358 (0)9 6211 060 www.snellman-korkeakoulu.fi

Vieraiden kielten opetus steinerkoulussa 24-25.1. 2020
Kokeneet kielten opettajat johdattavat steinerkoulun vieraiden kielten opetuksen teoriaan ja käytäntöön. Vieraiden
kielten opetus steinerkoulussa-viikonloppu on osa Snellman-korkeakoulun järjestämää Steinerpedagogiikan
yleisopinnot (60 op)työn ohessa.
Opettajat:
Ann-Charlotte Aminoff:
Andrea Brandao-Berglund:
Pia de Leeuw van Weenen:

steinerpedagogi, luokanopettaja, musiikin ja kielten aineenopettaja.
FM, perehtyneisyys steinerpedagogiikkaan 60 op, ACTSprojektissa osallistujana,
PPIE 2018-2019, englannin opettaja Rudolf Steiner-skolan i Helsingfors
BA in English and Education, ACTS projektissa osallistujana, PPIE 2018-2019,
englannin opettaja Vantaanseudun steinerkoulu

Ohjelma:
Perjantai 24.01.2019
17.00-18.00
18.00-18.30
19.00-20.00
20:00-21:00

Tervetuloa sekä musiikki ja vieraiden kielten opetus luokka 1-3, Ann-Charlotte Aminoff
Lauluja alaluokille eri kielillä, Ann-Charlotte Aminoff
TAUKO
Vieraiden kielten opetus steinerkoulussa, Andrea Brandao-Berglund
Vieraiden kielten opetus luokka 4-6, Pia de Leeuw van Weenen

Lauantai 24.01.2019
9.00-10:30
10:45-11.45
12.15-13:45
14.00-14:30
Hinta
Ilmoittautuminen

Vieraiden kielten opetus luokka 7-9, Andrea Brandao-Berglund
KAHVITAUKO
Lauluja alaluokille eri kielillä, Ann-Charlotte Aminoff
LOUNASTAUKO
Pienryhmissä työskentely (esim. luodaan yhteisiä harjoituksia tietyn aihepiirin ympärille,
mietitään tunnin rakennetta käytännössä, jaetaan omia hyväksi havaittuja käytänteitä), Andrea
Brandao-Berglund ja Pia de Leeuw van Weenen
Yhteinen musikaalinen lopetus, Ann-Charlotte Aminoff
120€ sisältää salaatin perjantaina ja keiton lauantaina sekä kahvit, majoitus 5€.
17.1.2020 mennessä: info@s-k.fi
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