Aktualizēts 08.09.2015.
Kursu organizators: Rīgas Doma kora skolas atbalsta biedrība, Kalnciema iela 10/12, Rīga, LV 1048
Katra kursa apjoms: 36 stundas
Pieteikšanās kārtība: anketas aizpildīšana un nosūtīšana uz norādīto e-pasta adresi
Kursu datumi: 2015.gada 12. un 13.oktobris (obligātas visiem) / 26., 27., 28. un 29.oktobris(2 izvēles dienas)
Kontaktinformācija: Ineta Dirnēna, e-pasts: rdksab@rdksab.lv, tālr. 26349222

TĀLĀKIZGLĪTĪBAS KURSI PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS MŪZIKAS
TEORĒTISKO MĀCĪBU PRIEKŠMETU PEDAGOGIEM

Tālākizglītības kurss

Kursa norises vieta

Kursa norises datums

Pieteikšanās

Tālākizglītības kursi profesionālās izglītības mūzikas
teorētisko mācību priekšmetu pedagogiem

Rīga, P.Jurjāna mūzikas
2015.gada 12. un 13.oktobris
skola (12. un 13.10.),
(VISIEM kursu dalībniekiem)
Tālākizglītības kursi mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu
Latvijas Nacionālais
teorētisko mācību priekšmetu skolotājiem šogad turpina
kultūras centrs, Pils
26.-29.oktobris iesākto divu moduļu tradīciju: skolotājs mācās un skolotājs laukumā 4 (26.-29. oktobris)
2(divas) IZVĒLĒTĀS
māca.
KURSU DIENAS norādīt
pieteikumā)

rdksab@rdksab.lv

Tālākizglītības kurss

Pirmajā modulī skolotājs mācās (12. un 13. oktobris)
visiem kursu dalībniekiem būs iespēja apmeklēt JVLMA
docētāju lekcijas mūzikas vēsturē un teorijā. Kursu lektori
izvēlējušies intriģējošus tēmu nosaukumus – no cilvēkēdāju
mūzikas līdz mūsdienu mūzikas problēmsituācijām. Iegūtās
zināšanas skolotājs varēs izmantot, veidojot mācību
priekšmetu saturu.
Otrajā Modulī - skolotājs māca (26., 27., 28. un
29.oktobris) ir iekļautas četras dažādas tematiskas grupas:
1) nozaru psiholoģija (t.sk. mūzikas psiholoģija) un saskarsmes
īpatnības
2) metodiskie materiāli mūzikas teorētiskajos mācību priekšmetos
3) džeza mūzika skolā un vidusskolā
4) tradicionālā mūzika skolā un vidusskolā.
Katram kursu dalībniekam, atbilstoši savām interesēm, jāizvēlas
divas tematiskās grupas, kurās viņš vēlas piedalīties.
Izvēles varianti kursu apmeklējumam:
1. kombinācija - Nozaru psiholoģija un metodiskie materiāli (26.,27.10.)
2. kombinācija - Nozaru psiholoģija un džeza mūzika (26. ,28.10.)
3. kombinācija - Nozaru psiholoģija un tradicionālā mūzika (26.,29.10.)
4. kombinācija - Metodiskie materiāli un džeza mūzika (27.,28.10.)
5. kombinācija - Metodiskie materiāli un tradicionālā mūzika (27.,29.10.)
6. kombinācija - Džeza mūzika un tradicionālā mūzika (28., 29.10.)
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2015.gada 12. un 13.oktobris

rdksab@rdksab.lv

(VISIEM kursu dalībniekiem)

26.-29.oktobris 2(divas) IZVĒLĒTĀS
KURSU DIENAS norādīt
pieteikumā)

60 dalībnieki

