
KUFŘÍK PLNÝ NÁPADŮ

DVA KUFŘÍKY PLNÉ NÁPADŮ PRO HUDEBNĚ–POHYBOVOU VÝCHOVU
Principy České Orffovy školy v současné hudební výchově

V rámci konference „Vše pro školy a školky“, která se koná 7. – 8. 11. 2018 v Praze, nabízí Česká Orffova společnost dvě 
šestihodinové hudebně-pohybové dílny, které jsou vyučovány zkušenými lektorkami. Jedna je určena pedagogům mateřských 
škol, druhá učitelům 1. st. ZŠ. Oba workshopy jsou akreditované v rámci programu DVPP.

Účastníci se seznámí s principy výuky v duchu idejí Carla Orffa a vybranými aktivizačními metodami hudebně-výchovných 
činností na MŠ / 1. st. ZŠ. Důraz je přitom kladen jak na vokální, instrumentální a poslechové dovednosti, tak i na integraci 
hudební, pohybové a dramatické složky, improvizaci a kreativitu. V rámci kurzu obdrží účastníci vyučovací modely a rozšiřující 
didaktický materiál, které mohou využít ve své následné pedagogické praxi. Část dílny bude věnována rozvoji rytmického  
cítění žáků a hře na kartonové cajony.

Ceny kurzů:                 Při přihlášení do 2.11.2018 sleva -10% z ceny kurzu
1000 Kč / základní cena – (vč. certifikátu, výukových materiálů, vstupenky na veletrh, oběda formou rautu)
  900 Kč / pro členy ČOS – (vč. certifikátu, výukových materiálů, vstupenky na veletrh, oběda formou rautu)
  850 Kč / pro studenty – (vč. certifikátu, výukových materiálů, vstupenky na veletrh, oběda formou rautu)
*   Kurz bez oběda - 200 Kč z ceny kurzu (uveďte do poznámky při objednání text „Oběd nepožaduji“)
** Storno poplatky - do 2.11. - 50 %; od 2.11. - 75 %; od 6.11. - 100 % z ceny kurzu.

Uzávěrka přihlášek je 5.11.2018. Přihlašování na kurz probíhá pomocí webového systému České Orffovy společnosti  
na stránkách www.orff.cz. Členové ČOS se přihlašují z interního prostředí webu. 

Místo konání: Hotel Olympik Congress, U Sluncové 14, Praha 8 ; Pořadatel kongresu: www.vseproskolyaskolky.cz
Kontaktní osoba za ČOS: Mag. Mgr. Jitka Kopřivová, Ph.D. / koprivova@orff.cz  / +420 602 971 180

Náplň semináře:
• aktivizační metody výuky v hudební výchově v MŠ / 1. st. ZŠ
• principy práce v duchu pedagogických idejí Carla Orffa
• integrace hudební, pohybové a dramatické složky v hudebně-výchovné práci
• hra na cajon a rozvoj rytmických dovedností žáků 
• vyučovací modely a rozšiřující didaktické materiály

Středa – 7.11.2018
Kufřík plný nápadů pro hudebně-pohybovou výchovu na MŠ 
6 vyučovacích hodin
Cílová skupina: učitelé MŠ
Akreditovaný seminář, č.j.: MŠMT – 455330/2015-1
Lektorka: Mgr. Karolína Řepová (Koňaříková) 

Čtvrtek – 8.11.2018
Kufřík plný nápadů pro hudebně-pohybovou výchovu na 1. st. ZŠ  
6 vyučovacích hodin
Cílová skupina: učitelé 1. st. ZŠ
Akreditovaný seminář, č.j.: MŠMT – 455330/2015-1
Lektorka: Ramona Schulz MAE (Master of Arts Education)

Časový harmonogram: 
  8:15 –   9:00 registrace
  9:00 – 10:30
10:45 – 12:15
13:00 – 14:30


