Centrum celoživotního vzdělávání - zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje
Mozartova 449, 530 09 Pardubice, tel. 466 536 530
E-mail:info@ccvpardubice.cz Web:http://www.ccvpardubice.cz IČO 750 61 074

POZVÁNKA NA VZDĚLÁVACÍ AKCI
Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si Vás pozvat na vzdělávací akci č. 0245491 Cvičení ticha II, která je doporučena pro učitele MŠ, 1.
stupně ZŠ.

02 Předškolní vzdělávání
0245491

Cvičení ticha II

Doporučeno pro:

učitele MŠ, 1. stupně ZŠ

Termín konání:

29.března 2019 od 09:00

Rozsah:

9 vyučovacích hodin

Místo konání:

Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí

Spojení:
Lektor:

Vlasta Hillebrandová, členka vedení společnosti Montessori ČR

Garant za CCV:

Michaela Boková

Tematická náplň:

1.
Opakování významu aktivit vedoucích ke ztišení a vnitřnímu kliduklidný, tichý slovní projev učitele
rozvážné, klidné pohyby učitele
příkladné chování učitele
respektující komunikace
2.
Tiché individuální aktivity 
vlastní ztišení, meditace
naslouchání svému vnitřnímu hlasu
naladění na klid a ticho
3.
Tiché skupinové aktivity 
poslech a hra na Sansulu a zvonek Koshi
práce s polodrahokamy
4.
Tiché výtvarné a tvořivé aktivityskládání papíru bez slovního doprovodu (žába)
rozvíjení papírového lotosového květu (ve vodě)
barvení mandal
5.
Rovnovážné aktivity na elipsenošení vody v misce
nošení a přiřazování kamenů
překračování předmětů
6.
Další využití chůze po linii 
chůze po jiných tvarech ( houslový klíč, obrys basy..)
7.
Prožitkové aktivity (dle možností v přírodě) pro nastolení vnitřního klidu
pedagogů.
slepci  práce ve dvojicích
chůze s vyloučením zraku po provázkové dráze
skupinová hra Domky s vyloučením zraku
8.
Závěrečná elipsa a zpětná vazba
Prohloubit vnitřní připravenost pedagogů pro práci se cvičením ticha v běžném chodu
dne mateřské školy.

Akreditace:
Účastnický poplatek:

1400 Kč

Poznámka:

V případě zájmu o uvedenou akci vyplňte, prosím níže přiloženou přihlášku a zašlete ji obratem na e-mailovou adresu nejpozději do
uzávěrky přihlášek.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
0245491 Cvičení ticha II
Jméno, příjmení, titul:
Datum narození:
Místo narození:
Kontakt na přihlášeného účastníka:
Název, adresa školy, šk. zařízení:
IČO:
Telefon, e-mail školy:
Platba: v hotovosti / na fakturu
Přihlašovat se můžete odesláním této vyplněné přihlášky e-mailem nebo přímo na stránkách www.ccvpardubice.cz, kde najdete uvedenou
akci v databázi školení pod odkazem "02 Předškolní vzdělávání"
Počet míst na semináři je omezen kapacitou učebny, v případě překročení kapacity rozhoduje o zařazení mezi účastníky datum přijetí
přihlášky.
Seminář proběhne v případě naplněné potřebné kapacity k uskutečnění semináře.
Při neúčasti nebo zrušení účasti po uzávěrce se zavazujeme uhradit účastnický poplatek.
Vyplněním přihlášky souhlasím se zavedením do evidence účastníků vzdělávacích akcí (podle zák. č. 101/2000 Sb.).

..................................................
Razítko a podpis ředitele

