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. 1202401 Objevujeme svět kolem nás - vlákna, nitě, textil, která je
doporučena pro učitele MŠ, ZŠ, pedagogy volného času, vychovatele .

12 Umění a kultura (hudební výchova, výtvarná výchova, dramatická výchova)
1202401

Objevujeme svět kolem nás - vlákna, nitě, textil

Doporučeno pro:

učitele MŠ, ZŠ, pedagogy volného času, vychovatele

Termín konání:

9.října 2019 od 09:00

Rozsah:

8 vyučovacích hodin

Místo konání:

Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí

Spojení:
Lektor:

Mgr. Jana Matoušová, mistr florista

Garant za CCV:

Michaela Boková

Tematická náplň:

Způsoby začlenění polytechnické výchovy do tématických celků ŠVP, s ohledem na daný
vývoj dítěte, jeho přirozený život, zrání a učení. Mezipředmětové vztahy. Rozvoj
povědomí o materiálu a jeho vlastnostech se zapojením smyslového vnímání – zraku,
hmatu. Materiál vybízí k hlubšímu vztahu a recyklaci materiálu. Aktivní uchopení a
prožívání umožní žákovi poznání sama sebe, ale i dává možnosti k ochraně životního
prostředí. Téma je rozděleno do několika kroků a je možné jej využít nejen v
hodinách výtvarné výchovy, ale i v dalších praktických činnostech a volnočasových
aktivitách. Různým zpracováním vyjadřujeme pohled na svět, rozvíjíme fantazii,
odkrývají se nám další možnosti, odpoutáváme se od všednosti a od zjednodušeného
pohledu na textil.
ZNÁTE SNAD NĚJAKÝ JINÝ MATERIÁL, KTERÝ BY BYL S ČLOVĚKEM SPJAT TĚSNĚJŠÍM POUTEM ?
Obsah praktické části:
Využití zbytkového textilu v ploše, ale i prostoru
Využití pleteniny jako základu pro další tvorbu
Technika vyvazování
Technika vyplétání, sešívání, prošívání
Technika lepení pomocí silikonu
Volná tapiserie
Kombinace dřeva, nití, vlny
Tvarování materiálu
Linie v prostoru – hra
Tisk na textil
Aplikace
- závěsné dekorace z papíru a nití
- destičky - kombinace kartonu a vlny
- následný tisk
umění dívat se na svět a přemýšlet o způsobu využití materiálů
Sounáležitost člověka s přírodou
Rozvoj ekologického myšlení
Hledání vztahu k technice
Objevování estetické a dekorativní hodnoty daného materiálu
Komplexním cílem je praktický nácvik všech dovedností, technik, postupů, a
způsobů zpracování materiálu.

Akreditace:
Účastnický poplatek:

1400 Kč

Poznámka:

Účastníci si donesou: jakékoliv zbytky vlny, nití, stužek, starý pletený svetr, lněné prostěradlo nebo povlečení,
zbytky látek /raději větší kusy, které můžeme rozstříhat/, velké knoflíky /v jedné barvě/, velká jehla a velký
háček, pistole na silikon + náboje, dostatek různého textilního materiálu /nitě, vlna, svetry, kousky látek/,
jehla, háček, lepidlo herkules

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
1202401 Objevujeme svět kolem nás - vlákna, nitě, textil
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

