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. 1222190 Keramika s vůní a světem, 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)
1222190

Keramika s vůní a světem

Doporučeno pro:

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

Termín konání:

Od 15.února 2019 do 22.března 2019 od 08:30

Rozsah:

12 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:

Leona Mašková

Tematická náplň:

Teoretická část:
Seznamování a obohacování o modelovací dovednosti, způsoby prořezávání a následná
kompletace keramiky. Vytlačování do forem a seznámení s možnostmi různého použití
sádrových forem. Seznámení s možnostmi zdobení engobami, glazurami a sklem.
Praktická část:
Účastníci si vyrobí lampu na vonný olej, prořezávanou kouli na čajovou svíčku,
předmět se skleněnou vitráží. Procvičí si technické dovednosti při vytváření
objektů z keramiky.
Vzdělávací cíl:
Kurz je určen pro začátečníky i pokročilé. V kurzu si účastníci vymění nápady v
oblasti vedení dětí v kroužcích a budou řešit různé technické problémy při výuce
dětí v dětském kolektivu. Cílem kurzu je zvládnout vytvořit různé funkční objekty
sloužící k osvětlení a provonění místností, které zvládnou vytvořit děti.

Akreditace:
Účastnický poplatek:

2300 Kč

Poznámka:

Termíny: 15.2., 8. a 22. 3. 2019

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
1222190 Keramika s vůní a světem
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

