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. 1225191 Besídka dětí trochu jinak , která je doporučena pro
učitele MŠ, ZŠ, vychovatele ZŠ.

12 Umění a kultura (hudební výchova, výtvarná výchova, dramatická výchova)
1225191

Besídka dětí trochu jinak

Doporučeno pro:

učitele MŠ, ZŠ, vychovatele ZŠ

Termín konání:

15.dubna 2019 od 09:00

Rozsah:

6 vyučovacích hodin

Místo konání:

CCV Pardubice, Mozartova 449

Spojení:

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

Lektor:

PaedDr. Vladimíra Hornáčková Ph.D., vysokoškolský pedagog Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové,
katedra primárního vzdělávání

Garant za CCV:

Leona Mašková

Tematická náplň:

Seminář přinese náměty na uskutečňování „besídky“ formou zážitkového učení s
využitím metod a technik dramatické výchovy (improvizace, živé obrazy, pantomima,
dramatická etuda, hra v roli) bez nezáživného nacvičování a manipulování s dětmi.
Vybrané aktivizující metody, dramatické hry a podněty k rozvoji tvořivosti dětí
podpoří tvorbu scénářů „besídek“, do kterých se budou děti zapojovat s radostí a
vlastní aktivitou. Diskuse účastníků přinese inspiraci, jak využít tvořivost dětí,
jak rozvíjet slovní zásobu, smyslové vnímání, sociální citlivost ve skupině,
podpořit rozvoj kompetencí a pozitivně působit na osobnostní a sociální rozvoj
dětí. „Besídka“ s uplatněním tvořivé dramatiky a příběhu umožní formou hry získat
praktické zkušenosti z prožitku a aktivní činnosti, které se mohou zároveň využívat
v edukaci i při realizaci větších tematických celků.
Získání praktických zkušeností z prožitku a aktivní činnosti s uplatněním tvořivé
dramatiky a příběhu.

Akreditace:

MSMT-16432/2016-3-434

Účastnický poplatek:

1000 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
1225191 Besídka dětí trochu jinak
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

