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. 1201101 S hudbou? S hudbou !, která je doporučena pro učitele
MŠ, ZŠ a ZUŠ.

12 Umění a kultura (hudební výchova, výtvarná výchova, dramatická výchova)
1201101

S hudbou? S hudbou !

Doporučeno pro:

učitele MŠ, ZŠ a ZUŠ

Termín konání:

18.října 2019 od 08:00

Rozsah:

6 vyučovacích hodin

Místo konání:

CCV Pardubice, Mozartova 449

Spojení:

MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše

Lektor:

Rafaela Drgáčová, metodička hudební nauky

Garant za CCV:

Leona Mašková

Tematická náplň:

Praktický seminář tvořivého přístupu k hudbě v hodinách hudební výchovy na MŠ, ZŠ a
ZUŠ, zabývající se výukou rytmických, sluchových, poslechových a intonačních
dovedností žáků na těchto školách pomocí řady cvičení, netradičních pomůcek,
poesie, starých lidových her a lidových i umělých písní a říkadel. Nechybí výuka
dějin hudby a hudební teorie hravou formou (stupnice, intervaly, akordy, noty,...),
vedení k poslechu hudby pomocí technik zážitkové pedagogiky. Vedení k poslechu
hudby pomocí technik zážitkové pedagogiky. Možnosti mezioborové spolupráce s
praktickými ukázkami, velký důraz kladen na environmentální, citovou a mravní
výchovu. Účastníci seminářů obdrží metodický postup k výuce, materiály k písním a
říkadlům i seznam doporučené literatury.
Rozvíjení všech výše uvedených dovedností, hudební výchova jako tvořivý proces.
Skupinová kooperace, posilování sociálních dovedností v rámci získávání hudebně teoretických znalostí. Interdisciplinární přesahy plně korespondují s požadavky
kladenými na pedagoga 21. století v intencích Rámcových vzdělávacích programů

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
1201101 S hudbou? S hudbou !
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 "12 Umění a kultura (hudební výchova, výtvarná výchova, dramatická výchova)"
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

