Lärarutbildning (2 veckor) på
Lärkvallens kursgård
Suzukiorgelmetoden, nivå 1
För dig som önskar utbildning på plats, och föredrar
detta framför självstudier, erbjuder jag 2 femdagarskurser, för att utbilda sig till Suzuki orgel pedagog.
(ESA-utbildning – European Suzuki Association)
Kurserna erbjuds på Lärkvallens kursgård i Ängelholms kommun. Nivå ett är indelad i
två veckokurser á 5 dagar. Du får en gedigen utbildning till Suzukiorgellärare och kan
sedan undervisa barn i alla åldrar med Suzukimetoden. Om du blir godkänd på kursen,
får du ett intyg att du genomgått Suzukilärarutbildningen - nivå 1 – för Gunilla
Rönnberg.
Att uppmuntra och ge barnen självförtroende och glädje i lärandet är grunden i
metoden. I Suzukimetoden vet vi att ”Alla barn kan lära sig”!
I lärarutbildningen lär ni du dig bland annat:
- att spela alla stycken på samma vis som du senare undervisar barnen
- var alla svårigheter finns i styckena (teaching points), och hur man skall gå till
väga för att underlätta instuderingen för eleverna
- att parallellt lära ut notläsning från annan litteratur, för att i bok 3 även börja
använda notläsning i instuderingen av Suzukistyckena
- hur man kan leka fram kunskap och
även hjälpa föräldrarna med detta
Utbildningen är indelad i allmänna delar
som kan ske i grupp och enskild
undervisning vid instrumentet. Det är en
fördel för alla deltagare att få ta del av de
instruktioner som ges vid den individuella
undervisningen. För att använda tiden
effektivt får ibland de övriga deltagarna öva
med hörlurar, medan en deltagare får
instruktion i det moment som just
introducerats.

Nivå ett är indelad i
två kursveckor á 5 dagar
Kurserna erbjuds för tre deltagare per vecka (fem dagar mån. – fre.). Det är 28
undervisningstimmar per kursvecka, och dessutom kommer du även att ha egen övning
under ca.12 timmar för att lära in olika moment utantill.
Det är viktigt att boka de två kursveckorna i god tid för att få möjlighet att välja
passande period. I anmälan noterar du önskemål om veckor, och får sedan förslag på
veckor där tre deltagare är anmälda. Undervisningen sker generellt på engelska

eftersom det finns en stor internationell efterfrågan på kurserna. Om du önskar
undervisning på svenska skall jag naturligtvis försöka tillmötesgå det. Skriv detta i
anmälan, så blir du anvisad de perioder då detta är möjligt.
Du kommer att få instruktioner om hur du i förväg skall öva inför första kursveckan.
Mellan de två kursveckorna i nivå 1, som med fördel läggs med några månaders
mellanrum, kommer du också att öva för att studera in stycken utantill.
Utantillinlärning används för att kunna ha full fokus på pedagogiska rörelser, som
främjar avspänning i händer och fötter för barnen. Du måste kunna utföra dessa rörelser
perfekt för att vara en god förebild.

Bo på kursgården!
Om du önskar bo på gården finns den möjligheten till självkostnadspris (50 kr/natt).
Lakan och handdukar ingår.
Du bor i ett traditionellt Skånskt korsvirkeshus med
tillgång till övningsinstrument. I ett uterum med
golvvärme sitter du i total tystnad och övar. Kursen
hålls också i detta hus.
Om du har bil är det endast 25 minuter resväg till de
långa sandstränderna vid Ängelholm, där man kan
promenera vid havet. Under vår och höst och även en
tidig sommarmorgon är det nästan folktomt på de unikt
vackra långa sandstränderna.
Om du bor på gården får du inhandla och tillaga din egen mat, men vi skjutsar dig gärna
första dagen till affären för inköp. När du anländer finns det frukost den första
morgonen. I mån av plats kan du ta med medföljande sällskap.
Även om du inte bor på gården kan du använda köket för att tillaga din lunch eller ditt
mellanmål under kursdagarna.

Betalning
Kursavgift/vecka 14 000 kr.
Boende: 50 kr/natt
20% av kursavgiften betalas när vi kommit överens om datum för kursveckorna.
Resterande betalning sker 2 veckor innan kursstart.

Formell ESA-examen
För den som vill finns möjlighet att genomgå ett formellt nivå-ett examensprov för
Europeiska Suzukiförbundet. Dessa examina anordnas en gång vart annat år och ligger
utanför utbildningen. För att få gå upp i en examen för en internationell jury, måste du ha
blivit godkänd på lärarutbildningen på Lärkvallens kursgård.

