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. 1208101 Co umí oheň s keramikou, která je doporučena pro
učitele MŠ, ZŠ a vychovatele ŠD, DDM, pedagogy volného času, ZUŠ.

12 Umění a kultura (hudební výchova, výtvarná výchova, dramatická výchova)
1208101

Co umí oheň s keramikou

Doporučeno pro:

učitele MŠ, ZŠ a vychovatele ŠD, DDM, pedagogy volného času, ZUŠ

Termín konání:

Od 22.listopadu 2019 do 6.prosince 2019 od 08:30

Rozsah:

8 vyučovacích hodin

Místo konání:

Keramická dílna OK Keramika, V Ráji 878, 530 02 Pardubice

Spojení:

Od hlavního nádraží ČD autobus č.18, výstupní stanice Na Spravedlnosti

Lektor:

Olga Kudrnová, lektorská činnost v oblasti keramiky

Garant za CCV:
Tematická náplň:

Teoretická část:
Procvičování základních dovedností a technik, které nám budou sloužit k vytvoření
keramických předmětů vhodných do raku pece a na zakuřování. Seznámení s historií
vnímání estetiky v keramickém řemesle. (Keltové, Japonci)
Praktická část:
Vytvoření volné kopie keltské nádoby modelováním. Dozdobení prořezáváním nebo
šelakovým vykrýváním nádoby, která budou určeny na RAKU pálení. Program vrcholí
výpalem RAKU a zakuřováním keramiky v pilinách.
Vzájemná výměna zkušeností. Rozšíření znalostí o netradiční postupy při práci s
dětmi v keramických kroužcích. Kurz je určen pro pokročilé i začátečníky. Novými
postupy tvoření účastníkům kurzu přiblížit návody na obohacení dětského výtvarného
myšlení. Kurz je určen pro začátečníky i pokročilé.

Akreditace:
Účastnický poplatek:

2000 Kč

Poznámka:

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
1208101 Co umí oheň s keramikou
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

