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. 1217491 Rustikální jaro, která je doporučena pro učitele MŠ, ZŠ,
vychovatele škol a ŠZ, pedagogy volného času.

12 Umění a kultura (hudební výchova, výtvarná výchova, dramatická výchova)
1217491

Rustikální jaro

Doporučeno pro:

učitele MŠ, ZŠ, vychovatele škol a ŠZ, pedagogy volného času

Termín konání:

20.února 2019 od 13:30

Rozsah:

5 vyučovacích hodin

Místo konání:

Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí

Spojení:
Lektor:

Mgr. Jana Matoušová, mistr florista

Garant za CCV:

Michaela Boková

Tematická náplň:

Praktická dílna zaměřena na kreativní využití tradičního svátku jako tématu pro
tvorbu v hodinách výtvarné výchovy, praktických činností, volnočasových aktivit.
Seznámení s novými postupy a formy práce, využití známých materiálů novým způsobem.
Obsah: - využití různých materiálů / proutí, mech, kůra, listy, květy, látka,
vlna.../
- metodické postupy při tvorbě dekorací
- technika přízdoby věnců
- technika lepení pomocí silikonu
- technika vypichování květů a zeleně
- technika drátování
- velikostní poměr dekorací
- tvorba dle trendů / barevný soulad
VĚNEC – KŮROVÁ DEKORACE – TALÍŘ - ŠPALÍČEK
cílem vzdělávacího programu je rozšířit pedagogické kompetence učitelů VV, pedagogů
volného času o další dovednosti a využití tradičního tématu ke vzdělávacím a
výchovným cílům v souladu s RVP.
Cílem je i metodická podpora pro zpracování tohoto tématu do osnov předmětu, vyžití
mezipředmětových vztahů, průřezových témat a podpora postupného budování klíčových
kompetencí.
Cílem je praktický nácvik všech dovedností, technik a způsobů zpracování materiálu.

Akreditace:
Účastnický poplatek:

1000 Kč

Poznámka:

Účastníci si donesou: Slaměný věnec, jednobarevný hluboký talíř, vlna nebo jednobarevná látka /asi 1m /,
10ks vejdunků, 10ks skořápek, stuhy, stužky, peří, drobné velikonoční přízdoby /ptáčci, zajíci, slepice/, sáček
mechu, sáček buxusu, břečťan, 3 větve břízy, 10 větví rovné vrby nebo svídy. Umělé tulipány /narcisy.. / i se
stonky, vazačský drát, kleště, nůžky, pistole na silikon + náboje, skobičky

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
1217491 Rustikální jaro
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

