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Prin prezenta, Direcţia generală educaţie, tineret şi sport a Consiliului
municipal Chişinău vă informează că la data de 17 decembrie 2018, ora 10.00,
Centrul republican pentru copii şi tineret „ARTICO” organizează seminarul
republican practic pentru cadrele didactice din învăţământul extraşcolar la tema:
„Dezvoltarea artistismului la orele de coregrafie”.
In acest context, solicităm delegarea cadrelor didactice din domeniul
coregrafie, care activează în învăţământul extraşcolar pentru a participa la acest
seminar. Participanţii la seminar trebuie să posede încălţăminte de schimb.
Confirmarea participării se va face până la data de 11 decembrie curent la
adresa de e-mail: metodica@artico.md sau la numărul de telefon (022) 856 - 250.
Agenda seminarului se anexează.

Ex.: Maia Grajdari
(022) 22 - 27-40

Sem inar republican practic
„Dezvoltarea artistismului la orele de coregrafie”
17 noiembrie 2018
Scop: Dezvoltarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice din domeniul
coregrafic în vederea eficientizării procesului de predare-învăţare.
Grupul ţintă:
Cadrele didactice din învăţământul extraşcolar, domeniul coregrafic.
AGENDA SEMINARULUI
09:30-10:00

îpregistrarea participanţilor

10:00-10:10

Cuvânt de salut
Botnar Ludmila, director al Centrului Republican pentru Copii şi Tineret

10:15-11:00

Oră demonstrativă
*
*
„Coregrafie creativă” - formarea artistismului în cadrul orelor de
coregrafie la copiii de vârsta şcolară mică”
Responsabil: Ciobanu Viorica
maestru-coregraf Centrul Republican pentru Copii şi Tineret, grad didactic
superior.

11:05-11:50

Training de actorie
„Diminuarea inhibiţiilor**psihofiziologice şi dezvoltarea expresivităţii
artistice Ia orele de coregrafie1’
Responsabil: Corjancova Olga
profesor de măiestrie actoricească şi arta vorbirii, Liceul Teatral Orăşenesc
4in Chişinău;
coordonator şi regizor al proiectului teatral, Centrul de Voluntariat

Republican.
11:55-12:40

Maşter class
„Expresie corporală In coregrafie”
Responsabil: Slobodeniuc Irina
lector universitar, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice;
coregraf Teatrul Naţional „Mihai Eminescu
coregraf ansamblu „Bravisimo Dance Group”

12:45-13:00

Totalurile/evaluarea seminarului.

13:00-13.30

Coffee time

