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. 1110391 Jóguj - hraj si - relaxuj, která je doporučena pro učitele
MŠ, ZŠ, vychovatele škol a ŠZ.

11 Člověk a zdraví (tělesná výchova, výchova ke zdraví)
1110391

Jóguj - hraj si - relaxuj

Doporučeno pro:

učitele MŠ, ZŠ, vychovatele škol a ŠZ

Termín konání:

29.května 2019 od 09:00

Rozsah:

5 vyučovacích hodin

Místo konání:

Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11

Spojení:
Lektor:

Mgr. Iveta Komárová,

Garant za CCV:

Michaela Boková

Tematická náplň:

Seminář pro všechny dospělé, kteří chtějí jógu přiblížit dětem.
Vplujme do světa fantazie, lehkosti, her na jako a co kdyby A nechme si to své
MUSÍM  NECHCI  na POTOM. Děti jsou TEĎ a v tom je celý jejich svět.
Do toho světa patří máma a táta a všichni další a taky jóga.
Protože JÓGA tady byla a je. Je TEĎ. Jen my ji potřebujeme nazývat a složitě ji
zkoumat.
Zkusme to s dětmi a nabídněme jim kromě hry také řád Kromě zábavy také poznání. A
s jógou hlavně sebepoznání. Učme se od dětí, ale zůstaňme zkušenými dospěláky a
přibližme dětem jógu vesele  hravě  jinak.
Účastníci se naučí vytvořit atraktivní lekci pro děti, získají zásobník zábavných
jógových her i pozic, naučí se tvořit příběhy a pracovat s jednoduchými pomůckami,
nabídnout dětem relaxaci a zklidnění, prostoupit do hloubky jógového učení a
získáte tip, jak ho s lehkostí předat dětem.

Akreditace:
Účastnický poplatek:

1000 Kč

Poznámka:

Pohodlné oblečení, obuv na přezutí, deka.

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
1110391 Jóguj - hraj si - relaxuj
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 "11 Člověk a zdraví (tělesná výchova, výchova ke zdraví)"
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

