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. 0245111 Pětidírková flétna ve skupinové výuce předškoláků,
která je doporučena pro učitele MŠ, ZUŠ, DD.

02 Předškolní vzdělávání
0245111

Pětidírková flétna ve skupinové výuce předškoláků

Doporučeno pro:

učitele MŠ, ZUŠ, DD

Termín konání:

26.května 2021 od 09:00

Rozsah:

5 vyučovacích hodin

Místo konání:

CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny

Spojení:

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

Lektor:

Hana Šťastná, ZUŠ Praha

Garant za CCV:

Leona Mašková

Tematická náplň:

1.seznámení s nástrojem, 2.technické aspekty hry: držení nástroje, dech a dechová
cvičení, artikulace, prstová technika, 3.skupinová výuka dětí formou hry bez not,
4. pohádky a příběhy 5. ukázkové lekce
z připravované publikace „Flautoškolka“
Cílem semináře je seznámit pedagogickou veřejnost s nástrojem, který je svou
velikostí, ovladatelností a charakterem vhodný pro předškoláky a skupinovou výuku v
MŠ, a nabídnout zpracovanou koncepci výuky na tento nástroj. Připravovaná publikace
pro 5-dírkovou flétnu "Flautoškolka", nabízí podrobný metodický materiál a
vypracované lekce na celý školní rok. Témata lekcí vychází ročního koloběhu a jeho
událostí. Záměrem autorů je přirozený rozvoj elementárních hudebně-rytmických
dovedností dětí za pomoci hry na 5-dírkovou flétnu, a to bez nutnosti notového
zápisu.

Akreditace:
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
0245111 Pětidírková flétna ve skupinové výuce předškoláků
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

