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. 1221431 Zajímavé techniky a nápady ve výtvarné práci s dětmi ,
která je doporučena pro učitele MŠ, 1. stupeň ZŠ .

12 Umění a kultura (hudební výchova, výtvarná výchova, dramatická výchova)
1221431

Zajímavé techniky a nápady ve výtvarné práci s dětmi

Doporučeno pro:

učitele MŠ, 1. stupeň ZŠ

Termín konání:

13.března 2023 od 09:00

Rozsah:

5 vyučovacích hodin

Místo konání:

Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí

Spojení:
Lektor:

Lena Freyová, lektorka dramatické výchovy a výtvarných činností

Garant za CCV:

Michaela Boková

Tematická náplň:

Seminář obsahuje spojení výtvarných technik s dramatickou motivací práce. Nabízí
konkrétní techniky spojené s vytvořením správné tvůrčí atmosféry a vhodným a
správným vysvětlením postupu. Vše je určeno pro tvořivou práci s dětmi. Obsah: 1.
Praktická ukázka přímé práce s dětmi  dle věku dětí ukázka jedné z výtvarných
technik  práce s papírem
2. Seznámení se se zajímavými motivacemi a postupy práce s dětmi, správnou motivací
a využitím tvořivých her k navození správné atmosféry  jak získat pozornost a
nadšení dětí pro výtvarnou práci, jak správně vysvětlit a ukázat postup činnosti.¨
3. Přímá praktická dílna seminaristů  výtvarné techniky a výrobky pro výuku
výtvarné výchovy.Vyzkoušíme si konkrétní techniky spojené s vytvořením správné
tvůrčí atmosféry a vhodným a správným vysvětlením postupu. Vše je využitelné pro
tvořivou práci s dětmi.
Účastník -zapojí tvořivou hry a dramatickou motivaci do výtvarné práce s dětmi seznámí se s novými výtvarnými technikami využitelnými v práci s dětmi.

Akreditace:

MSMT-21588/2021-4-654

Účastnický poplatek:

1200 Kč

Poznámka:

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
1221431 Zajímavé techniky a nápady ve výtvarné práci s
dětmi
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

