POZVÁNKA NA CELOSTÁTNÍ KONFERENCI
Srdečně zveme všechny zájemce o kreativní výuku hudební výchovy v českém školství na celostátní
pedagogickou konferenci s mezinárodní častí do Hradce Králové, kde bude představena česká verze
mocného světového edukačního nástroje, jímž je online webová platforma s názvem Charanga Česko.
Kdy?

Středa 26. února 2020

Kde?

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové
Velký sál zastupitelstva (Sál Jana Letzela)

Pro koho?

Učitelé ZŠ, ZUŠ (program zahrnuje jak oblast výuky hudební výchovy na ZŠ, tak PHV a
hudební nauky na ZUŠ); ředitelé a vedoucí pracovníci ve školství; zájemci o moderní
metody ve výuce;

Záštita:

náměstkyně hejtmana KHK Mgr. Martina Berdychová, oblast školství, kultury a sportu

Cena:

Účast zdarma!

Program:
09:00 - 10:00

Prezence účastníků

10:00 - 10:15

Přivítání; Úvodní slovo (Martina Berdychová, náměstkyně hejtmana KHK)

10:15 - 10:30

Projekt MECLA (Janice Pounds, ředitelka ACCENT, Warrington, UK)

10:30 - 10:45

Spolupráce škol a profesionálních orchestrů v Dánsku
(Asbjorn Keiding, DEOO, Kodaň, Dánsko)

10:45 - 11:00

Světová vzdělávací platforma Charanga International
(Mark Burke, Charanga Ltd., Brighton, UK)

11:00 - 11:30

"Škola v epicentru vědeckotechnické revoluce" (Miroslav Staněk, Ph.D.)

11:30 - 12:00

Občerstvení

12:00 - 13:15

I. blok prezentace Charanga CZ
(Kateřina Korcová - ZŠ, Lubor Bořek sr. - ZUŠ, Lubor Bořek jr. - Charanga Česko)

13:15 - 13:30

Coffee break

13:30 - 15:00

II. blok prezentace Charanga CZ / workshop

15:00 - 16:00

Diskuse; Konzultace; Dotazy

Doprovodný program:
Během konference budou paralelně probíhat prezentace a workshopy prezentační techniky, softwaru,
hardwaru a dalších digitálních pomůcek pro modernizaci výuky ve školách.

Název konference:

CHARANGA – moderní nástroj v rukou kreativního pedagoga
aneb šance, jak změnit hudební vzdělávání v naší zemi k lepšímu…
Díky mezinárodnímu projektu MECLA (Music Education Cultural Learning Alliance – projekt
podpory hudebního vzdělávání k rozvoji kulturní kompetence) se otevřela možnost nabídnout i
učitelům hudební výchovy na ZŠ a hudební nauky na ZUŠ v České republice skvělého
pomocníka – digitální online vzdělávací platformu s názvem CHARANGA.
MECLA je tříletý projekt v rámci vzdělávacího programu Erasmus+ Evropské unie, kterého se
účastní partneři z České republiky, Dánska a Spojeného království. V rámci projektu MECLA
britská společnost Charanga Ltd. vytváří českou verzi světového interaktivního vzdělávacího
software, která vychází z pedagogických postupů uplatňovaných v hodinách hudební nauky na
Základní umělecké škole v Polici nad Metují a hodinách hudební výchovy v Základní škole
Pavlišovská („Na Babí“) v Náchodě (partneři projektu za českou stranu).

Program Charanga je živá cloudová platforma nabízející množství hudebních zdrojů,
výukových aplikací, postupů a materiálů zpracovaných na základě moderní metodiky a
pedagogiky, a to vše zprostředkovává pomocí nejnovějších vzdělávacích technologií.
Poskytuje hloubkovou podporu mnoha aspektům hudební výchovy ve škole i mimo ni a její
zajímavé digitální prezentace a atraktivní obsah pomáhají aktivně zapojit děti a mladé lidi do
výuky velmi živým a moderním způsobem.
Je úžasnou pomocí nejen aprobovaným pedagogům, ale díky podrobnému metodickému
rozpracování jednotlivých hodin nabízí i neaprobovaným učitelům šanci proměnit nezáživné
hodiny hudební výchovy v oblíbený a zábavný předmět, který otevře žákům aktivní vstup k
objevování hudebního světa.
Platforma Charanga jednoduše představuje moderní nástroj v rukou kreativního
pedagoga, který poskytuje nepřeberné množství materiálu pro kvalitní výuku hudební
výchovy.
Další informace jsou k dispozici na www.charanga.cz .

Přihlašovací formulář:

https://forms.gle/1VuSFZuFjRea5myPA

Za pořadatele:
Lubor Bořek, předseda Krajské umělecké rady KHK, ředitel ZUŠ
Základní umělecká škola Police nad Metují, okres Náchod
www.zuspolice.cz

