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. 1211111 Muzikofiletika - hudba jako významný stimul rozvoje
dětské osobnosti v MŠ, která je doporučena pro učitele MŠ, speciální pedagogy.

12 Umění a kultura (hudební výchova, výtvarná výchova, dramatická výchova)
1211111

Muzikofiletika - hudba jako významný stimul rozvoje dětské osobnosti v MŠ

Doporučeno pro:

učitele MŠ, speciální pedagogy

Termín konání:

7.května 2021 od 09:00

Rozsah:

8 vyučovacích hodin

Místo konání:

CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny

Spojení:

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

Lektor:

Mgr. Lenka Počtová Ph.D.,

Garant za CCV:

Leona Mašková

Tematická náplň:

Prožitkově orientovaný seminář je určený učitelům mateřských škol a speciálním
pedagogům.
V průběhu se účastníci seznámí se specifiky hudební výchovy, muzikoterapie a
muzikofiletiky, s upřesněním hranic jednotlivých přístupů a s konkrétními postupy
využitelnými v pedagogickém prostředí mateřské školy.
Seznámí se s využitím jednotlivých hudebních elementů (rytmus, melodie, harmonie,
ticho) a
jejich vlivem na organismus dítěte, dále s terapeutickými, výchovnými a dětský
rozvoj stimulujícími účinky hudby a prožitkovými hudebními aktivitami.
Formou zážitku si vyzkouší různé hudební techniky, práci s hlasem a vybranými
hudebními nástroji. Seznámí se s některými metodickými a organizačními poznatky o
přípravě a dynamice hudební hodiny/lekce. Vyzkouší si vytvořit a realizovat vlastní
nápady a hudební techniky uplatnitelné ve své praxi v mateřské škole.
Podrobný obsah:
Teoretická část (2-3 hodiny)
Teoretické vymezení rozdílů mezi přístupy hudební výchovy, muzikoterapie a
muzikofiletiky.
Specifika muzikofiletického přístupu vhodného pro děti v předškolním věku 
prožitkové expresivní pojetí hudebních aktivit, reflektivní zpracování zážitků
dítěte a jejich využití k osobnostnímu a sociálnímu rozvoji.
Vliv hudby na organismus člověka, hudební psychologie, využitelnost hudebních
prožitků pro stimulaci rozvoje dítěte.
Praktická část (3-4 hodiny)
Využití jednotlivých hudebních elementů (rytmus, melodie, harmonie, ticho) v
hudebně prožitkových aktivitách pro předškolní děti.
Hudební nástroje, vybrané techniky a postupy s muzikoterapeutickými prvky vhodné
pro předškolní děti v pedagogickém prostředí MŠ. Příprava a struktura hudebního
programu.
Praktické ukázky  naladění se, práce s hlasem, využití nástrojů různým a
kreativním způsobem, rytmické hry, hudebně pohybové a taneční hry, relaxace.
Prostor pro vyzkoušení vlastních postupů nebo technik účastníků, pro vedení
skupiny.
Závěrečná diskuze a otázky.
Účastníci se seznámí s vybranými technikami a postupy muzikofiletiky.
Účastníci získají poznatky o jednotlivých hudebních elementech, hudebních
nástrojích, hlasu a jejich působení na organismus a psychiku předškolního dítěte a
dále vlastní prožitky a zkušenosti z pestrého výběru hudebních technik.
Účastníci si vyzkouší uplatnit tyto poznatky ve vlastní tvorbě hudebně prožitkových
aktivit pro děti předškolního věku.

Akreditace:

MSMT-40746/2019-4-25

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
1211111 Muzikofiletika - hudba jako významný stimul rozvoje
dětské osobnosti v MŠ
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

