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. 1215191 Hudba na každém kroku, která je doporučena pro
pedagogické pracovníky škol a školských zařízení, především učitele hudební výchovy.

12 Umění a kultura (hudební výchova, výtvarná výchova, dramatická výchova)
1215191

Hudba na každém kroku

Doporučeno pro:

pedagogické pracovníky škol a školských zařízení, především učitele hudební výchovy

Termín konání:

16.března 2019 od 09:00

Rozsah:

8 vyučovacích hodin

Místo konání:

ZUŠ, Havlíčkova 925, Pardubice

Spojení:
Lektor:

Mgr. Dita Veselá, učitelka ZUŠ Pardubice

Garant za CCV:

Leona Mašková

Tematická náplň:

Praktické prožitky a zamyšlení nad tématy: Všechno je hudba. Ovlivňuje nejen barvy,
ale i vodu v nás a kolem nás. Poslech živé hudby a zpěv se správným dýcháním
čistí tělo, rozjasňuje ducha a navozuje i spolupráci s jedinečným hudebním
nástrojem, jakým je lidské tělo. Síla myšlenky a autorská práva. Proč se autorům
skladeb říká skladatelé a ne vymýšlitelé? Kde jsou kořeny našeho talentu a nadání?
Jaké je poslání umělců? Posilujme v sobě jemné vnímání, které nám může pomoci i v
umění.
Léčení hudbou a slovem. Praxe i teorie jemného i hrubšího vnímání hudby, která je
neustále kolem nás. Hudba a ticho.

Akreditace:

MSMT-786/2017-2-27

Účastnický poplatek:

1600 Kč

Poznámka:

Seminář je vhodné k zařazení do šablon OP VVV.

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
1215191 Hudba na každém kroku
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

