MAS Strakonicko, z.s.
v rámci projektu MAP II ORP Strakonice,
Vás zvou na akreditovaný seminář pro pedagogy MŠ, ZŠ a zástupce školních družin

Netradiční techniky ve výtvarné výchově
Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin
Lektorka: Karla Hátleová
Datum a čas konání: úterý 31.3.2020, od 12:30
Místo konání: Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice

Polytechnická výchova – tvoříme z recyklovatelných materiálů
Vzdělávací program je zaměřený na využití recyklovatelných odpadních materiálů v kreativních
činnostech. Obsahem programu je část teoretická, v níž je kladen důraz na seznámení s možnostmi
využití materiálů (plastové láhve, TetraPak obaly, víčka od zavařenin, plastové kelímky, papírové
roličky a plastové příbory), na jejich využitelnost při práci s různými věkovými kategoriemi dětí,
na seznámení se zásadami bezpečnosti při práci. Účastníci získají informace o potřebných pomůckách
a o dostupnosti konkrétních materiálů. Následovat bude teoretické seznámení s jednotlivými projekty a
postupy jejich výroby.
Praktická část programu je zaměřena na přípravu materiálů pro tvoření s dětmi, na výrobu konkrétních
projektů, používání tradičních i méně obvyklých pomůcek a doplňkových materiálů a na načerpání
množství nápadů formou vzájemné inspirace mezi účastníky.
Účastníci z nich zhotoví krásné šperky, drobné dárky a dekorace. Účastníci zvládnou přípravu materiálu
k samotné práci, naučí se různé postupy výroby náhrdelníků, přívěsků, náušnic, náramků a dalších
drobností. V rámci sestavování šperků účastníci zvládnou i práci se šperkovými komponenty.
Na seminář si doneste kladívko, dřevěné kuchyňské prkýnko a malé nůžky (vše ostatní bude
k dispozici na semináři).
Cíl školení - inspirovat pedagogy při práci s výtvarnými materiály a ukázat jim nové možnosti využití
dostupného materiálu pro výtvarné činnosti a podpořit rozvoj kreativity u dětí a žáků.
Kapacita semináře je omezena na 17 osob. Přihlášky zasílejte na lag.strakonicko@seznam.cz.
Těšíme se na Vaši účast
Realizační tým MAP II ORP Strakonice
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