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. 1210111 Šestý smysl nejen v hudbě, která je doporučena pro
učitele MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ.

12 Umění a kultura (hudební výchova, výtvarná výchova, dramatická výchova)
1210111

Šestý smysl nejen v hudbě

Doporučeno pro:

učitele MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ

Termín konání:

12.března 2021 od 09:00

Rozsah:

6 vyučovacích hodin

Místo konání:

CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny

Spojení:

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

Lektor:

Mgr. Dita Veselá, učitelka ZUŠ Pardubice

Garant za CCV:

Leona Mašková

Tematická náplň:

O čem se pár set let v hudbě už nemluví. Na co lidstvo zapomnělo a které pojmy už
posunulo. Barvy tónů a hudebních nástrojů. Nový pohled na hudební formy. Odkud
proudí inspirace v umění. Proč některým lidem říkáme skladatelé a vynálezci.
Využití znalosti přírodních zákonitostí jak v interpretaci a vnímání hudby, tak v
celém svém bytí. Jak si dnes stojí lidské ctnosti. Šestý smysl můžeme pochopit jen
s uznáním existence duše.
V rámci semináře si zahrajeme i hry podporující rozvoj šestého smyslu. Hry jsou
využitelné v praxi téměř pro každou věkovou skupinu.
Nebát se vyjet ze starých kolejí a začít se dívat na školní výuku z jiného úhlu.
Naučit se vyciťovat umělecké inspirace a přetvářet je v umělecké dílo. Učitel si
osvojuje nové schopnosti úsudku, které pak aplikuje při výuce ve školách.

Akreditace:

MSMT-32621/2020-4-690

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
1210111 Šestý smysl nejen v hudbě
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

