Etelä-Pohjanmaan musiikkiopisto

tiedote 16.8.2021

VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

MUKAVAA MUSKARIVUOTTA !
____________________________________________________________

Oppitunnit
* Tunnin kesto on 30 - 60 minuuttia ryhmästä riippuen, kerran viikossa.

Vinkkejä toiminnan sujumiseksi:
* Turvallisuuden vuoksi lapsellasi tulee olla jumppatossut oppitunnilla.
* Jos lapsesi on sairaana, ethän tuo häntä tunnille.
* Opettaja on vastuussa lapsesta vain oppitunnin ajan.
* Alle kouluikäistä lasta ei ole sallittua jättää yksin musiikkiopiston
eteistiloihin ja hänet tulee noutaa heti tunnin päättyessä.
* Mikäli opettajan sairastuessa emme saa sijaista, tunnin
peruuntumisesta ilmoitetaan huoltajille joukkotekstiviestinä.
* Huolehdithan, että oppilasrekisteri Eepoksessa on ensisijaisen huoltajan
voimassa oleva puhelinnumero.
* Jos lapsesi on pois tunnilta, ole hyvä ja ilmoita siitä opettajalle
tekstiviestillä. Opettajien yhteystiedot löydät tiedotteen lopusta.
* Kokonaan lopettamisesta tulee tehdä ilmoitus opettajalle ja kirjallisesti
opiston kansliaan info@epmo.fi

YLEISTÄ TIETOA OPETUKSEEN LIITTYEN
* Syyskaudella on 17 opetusviikkoa ja kevätkaudella 18 opetusviikkoa
* Syysloma on viikolla 42 18. – 24.10.2021
Talviloma on viikolla 9 28.2. – 6.3.2022
* Pitkäperjantaina ja 2. pääsiäispäivänä ei ole opetusta.
* Arkipäiville osuvina pyhinä (itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vappu)
ei ole opetusta, eikä niitä korvata.
* Opettajan

sairastuessa äkillisesti oppilaitos pyrkii hankkimaan sijaisen.
Mikäli sijaisen hankkiminen ei onnistu, tunti pidetään myöhemmin.
* Lukukausimaksu vaihtelee 45 - 159 euron välillä, maksu peritään koko
lukukaudelta, myös keskeyttäneiltä.

VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUKSEN TAVOITTEET
* Musiikin peruskäsitteiden (rytmiikka, säveltasot, musiikin muoto, sointiväri, dynamiikka jne.)
kokeminen, hahmottaminen ja tuottaminen.
* Hyvän pohjan luominen myöhemmälle musiikin harrastamiselle
* Lapsen omista lähtökohdista, tasolta toiselle etenevän
opetuksen antaminen

KESKEISET SISÄLLÖT JA TOIMINTATAVAT
* Taiteiden välinen integrointi (mm. kirjallisuus, kuvataide, tanssi ja draama)
* Musiikillista muistia ja musiikillisia valmiuksia harjaannutetaan
elämysten, laulun, kuuntelun, liikkumisen ja soittamisen avulla, leikin keinoin.
* Monipuoliset toimintatavat tukevat lapsen kokonaisvaltaista kehitystä

PERUUTUS- JA MAKSUEHTO musiikkileikkikouluun ilmoittautuneelle
Kun ilmoitat kurssilta poisjäämisestä:
-lukukauden ensimmäisellä opetusviikolla/ensimmäisen käyntikerran jälkeen, ei maksua.
-syksyllä 30.9. (keväällä 28.2.) mennessä keskeyttävältä laskutamme puolet lukukausimaksusta,
sen jälkeen keskeyttävältä laskutamme koko lukukausimaksun..
Ilmoitus lopettamisesta tulee tehdä opettajalle ja kirjallisesti opiston kansliaan info@epmo.fi.

OPETUSPISTEET
JA OPETTAJAT
Mikäli emme saa ilmoitusta esteestä tai lopettamisesta, laskutamme koko maksun.
Suoritettua kurssimaksua ei palauteta, jos oppilas luopuu paikastaan kesken lukukauden.

MUSKARIPOLKU
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ALAVUS, musiikkiopisto, Järviluomantie 3
Sanna-Kaisa Tiitinen p. 040 5775 160, sanna-kaisa.tiitinen@epmo.fi

SEINÄJOKI, musiikkiopisto, Keskuskatu 32 A
Haarala Rosita p. rosita.haarala@epmo.fi
Laakso Johanna p. 040 5667 277, johanna.laakso@epmo.fi
Mäki-Ikola Annika p. 044 0120 674, annika.maki-ikola@epmo.fi

SEINÄJOKI/NURMO,
Hyllykallion koulu, Opintie 8, Kertunlaakson koulu, Kertunlaaksonkatu 40
Mäki-Ikola Annika p. 044 0120 674, annika.maki-ikola@epmo.fi

SEINÄJOKI,
Jump -IdeaPark -päiväkotimuskari, Suupohjantie 57
Mäki-Ikola Annika p. 044 0120 674, annika.maki-ikola@epmo.fi

VIMPELI,
Vimpula, MLL:n toimitila, Patruunantie 20
Mulari Mari p. 0401933813, mari.mulari@epmo.fi

Toivomme vanhempien olevan yhteydessä opettajiin
ensisijaisesti sähköpostitse.

Etelä-Pohjanmaan Musiikkiopisto
puh. 06 420 2924 (kanslia), info@epmo.fi
Keskuskatu 32 A, 60200 Seinäjoki
www.epmo.fi

