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. 1208191 Artefiletika jako prostředek k rozvoji osobnosti učitele,
která je doporučena pro učitele ZŠ, SŠ.

12 Umění a kultura (hudební výchova, výtvarná výchova, dramatická výchova)
1208191

Artefiletika jako prostředek k rozvoji osobnosti učitele

Doporučeno pro:

učitele ZŠ, SŠ

Termín konání:

22.října 2018 od 09:00

Rozsah:

8 vyučovacích hodin

Místo konání:

CCV Pardubice, Mozartova 449

Spojení:

MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše

Lektor:

Mgr. Martina Kusáková, ČVUT fakulta BMI

Garant za CCV:

Leona Mašková

Tematická náplň:

Seminář je zaměřen na prohloubení osobních kompetencí účastníků v oblasti
komunikativních dovedností a sebereflexe a na prevenci profesního vyhoření.
Obsah semináře vychází z potřeby edukace v oblasti osobnostního rozvoje pedagogů.
- vymezení základních pojmů - definice artefiletiky z pohledu potřeb eliminace
profesní zátěže pedagoga
- význam artefiletiky a její formy, artefiletické metody
- artefiletka jako obohacování vlastního prožívání s následnou reflexí¨
- přínos artefiletiky na rozvoj osobnostních a komunikativních dovedností pedagoga
- přínos artefiletiky k prevenci syndromu vyhoření pedagoga
- expresivní metody projevu – výtvarný, dramatický, hudební, pohybový
- výtvarný projev jako prostředek vzájemné komunikace
- artefiletický proces – sebezkušenostní výtvarná artefiletická tvorba na téma
Barevné setkání, Maska…
- reflektivní dialogy
•
Seznámení, očekávání
•
Úvod do tématu
•
Vymezení základních pojmů
•
Význam artefiletiky a její formy
•
Artefiletické metody
•
Využití artefiletiky v pedagogické praxi
•
Sebezkušenostní artefiletická tvorba – artefiletický proces
Pracovní dílna
•
Reflektivní dialog
•
Diskuze
•
Závěrečné shrnutí
Pracovní dílna – artefiletický proces
"Mé jméno"
Nejčastější technikou s cílem seznamování ve skupině, seznamovací technika.
Možnosti mohou být různé, buď jméno pouze malovat, nebo doplnit malbu písemným
projevem. Technika má praktický účel, také o člověku něco vypovídá a jejím
významným faktorem je též méně stresující forma představování
"Moje hnízdo" .
Jde o techniku, abreaktivní, relaxační o sebepojetí a sebehodnocení, s volným
průchodem emocí a myšlenek. Jde o intuitivní kresbu s libovolným použitím barev a
tvarů dle momentální nálady a psychického rozpoložení. Kresba je založena na
pohybu, na jemné motorice.
"Barevné setkání"
Práce ve skupině - ve dvojicích nebo čtveřicích.
Artefiletická technika abreaktivní, relaxační. Jde o intuitivní "čmárání"
Technika čmáranice je jednou z nejčastěji používaných technik, protože "čmárání" je
velmi prospěšné k uvolnění dětské jemné motoriky i psychiky.
Výchova a vzdělávání, prohlubování dovedností a znalostí jako zdroj dalších podnětů
k rozvoji osobnosti.
Prevence psychosociálních problémů, syndromu vyhoření.

Akreditace:

MSMT-13393/2018-2-435

Účastnický poplatek:

1400 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
1208191 Artefiletika jako prostředek k rozvoji osobnosti
učitele
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

