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. 1219431 Výtvarná tvorba s minimem výtvarných pomůcek, která
je doporučena pro učitele ZUŠ, ZŠ, pedagogy volného času, vychovatele škol a školských zařízení.

12 Umění a kultura (hudební výchova, výtvarná výchova, dramatická výchova)
1219431

Výtvarná tvorba s minimem výtvarných pomůcek

Doporučeno pro:

učitele ZUŠ, ZŠ, pedagogy volného času, vychovatele škol a školských zařízení

Termín konání:

30.listopadu 2022 od 09:00

Rozsah:

5 vyučovacích hodin

Místo konání:

Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí

Spojení:
Lektor:

MgA. Soňa Valentová,

Garant za CCV:

Michaela Boková

Tematická náplň:

Workshop bude změřený na využití běžných materiálů dostupných v domácnosti a
přírodě ve výtvarné tvorbě. Ukážeme si jak netradičně využít předměty denní
potřeby, nebo potraviny místo klasických výtvarných pomůcek.
Náplní workshopu bude teoretická a praktická část. V teoretické části se budeme
zabývat historií barev a pojmy: barva, barvivo a přírodní pigmenty. Definujeme si
základní výtvarné techniky: kresba, malba, grafika, socha, objekt. Blíže se pak
budeme věnovat výtvarné kresbě, perokresbě, lavírování, pomíjivému umění a
landartu. Jednotlivé techniky budou demonstrovány názornou ukázkou a příkladem z
dějin, či současného umění.
Prezentace bude rozdělena do těchto témat: 1. přírodní barviva a vzorníky. 2.
lavírování a perokresba rozpustnou kávou, 3. talíř místo plátna 4. Dvě variace
kresby pomocí koření – falešná suchá jehla, 5. LandArt – jaro, léto, podzim, zima.
Dostanete tak náměty na několik výtvarných lekcí pro různé věkové skupiny.
Probereme možnosti zadání jak v prezenční výuce, tak v distanční výuce. Většina
zadání je vhodná pro výuku v přírodě, nebo domácím prostředí, podobně se dají se
aplikovati v učebně. Některá zadání si v praxi rovnou vyzkoušíme. Závěrem bude
sdílení zkušeností a dalších námětů v tvorbě.
Rozšířit kompetence pedagogů pro kreativní a rozvíjející strategie při práci s
dětmi. Předat náměty na využití dostupných materiálů a pomůcek, hledat využití pro
předměty kolem nás s důrazem na udržitelnost.

Akreditace:

MSMT-13759/2022-5-455

Účastnický poplatek:

1200 Kč

Poznámka:

Účastníci si donesou: 4 tvrdé čtvrtky formátu A4, vlasové štětce, 3 kalíšky, čajovou lžičku, špendlík Vzdělávací
program lze hradit ze šablon OP JAK.

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
1219431 Výtvarná tvorba s minimem výtvarných pomůcek
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

