VHODNÉ PRO výzvu č. 57 OPVK – šablonu č. 2:
Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku
zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy
Semináře připravené VISK na září – prosinec 2015 (doba realizace Výzvy č. 57)

I. stupeň ZŠ
Řemeslo má zlaté dno / Rozvíjíme pracovní dovedností dětí MŠ a 1. st. ZŠ

6 hod.

VHODNÉ PRO výzvu č. 57 OPVK

Vzdělávací program představí účastníkům různé řemeslné činnosti a poukáže na zvyšující se potřebu
rozvoje pracovních dovedností u dětí v předškolním vzdělávání a u žáků na 1. st. ZŠ. Účastníci se
seznámí s celou řadou aktivit a získají nápady a inspiraci, jak dětem zprostředkovat stará i současná
řemesla a technologie, např. jak lze s dětmi objevovat tradiční svět, ve kterém lidé rozuměli cestě od
kůže přes useň k páru bot nebo od zrna přes mouku ke koláči. Děti poznají význam daného řemesla
a společně porovnávají rozdíl mezi tvůrčí prací dnes a v minulých dobách. Účastníkům semináře
budou poskytnuty pracovní listy, pomocí kterých je možné např. roztřídit výrobky a nářadí jednotlivých
řemeslníků nebo postavit sud. Budou jim předány zkušeností ze spolupráce s muzei.
Určeno:
Cena:

Pč, 1. st., MŠ, ŠD, DDM - pedagogickým pracovníkům MŠ, učitelům 1. st. ZŠ,
vychovatelům ŠD a ŠK, pedagogům volného času.
850 Kč

Lektor:
Místo:
Místo:
Místo:
Místo:

Mgr. Klára Smolíková
KL-VISK Kladno, C. Boudy 2954
NB-VISK Nymburk, V Kolonii 1804
RA-VISK Rakovník, Pražská 1222
KH-VISK Kutná Hora, Barborská 51

Termín:
22.10.2015
23.10.2015
19.11.2015
20.11.2015

Čas:
09:00-14:00h
09:00-14:00h
09:00-14:00h
09:00-14:00h

Jak se krotí klubíčka / Rozvíjíme pracovní dovedností dětí MŠ a 1. st. ZŠ
VHODNÉ PRO výzvu č. 57 OPVK

Přihlášení:
přihlášení
přihlášení
přihlášení
přihlášení
6 hod.

Praktický seminář je určen pedagogům MŠ a 1. st. ZŠ, kteří mají zájem rozšířit si nebo prohloubit
metodiku polytechnické výchovy v oblasti práce s přírodním textilním materiálem – s různými druhy
látek, nitěmi, vlněnými a bavlněnými přízemi, ovčí vlnou, hedvábím, lnem, papírem ad. V praktické
části semináře budou posíleny rukodělné dovednosti účastníků, nezbytné pro praktické využití
zprostředkovaných postupů a metod polytechnické výchovy, významná pozornost bude věnována
tkaní. Aktivity jsou zaměřeny zejména na rozvoj jemné motoriky. Připraveny budou také jednoduché
návody, jak vést děti ke vnímání výtvarných materiálů pomocí hmatu.
Obsah - témata:
- potřeba a význam polytechnické výchovy u dětí v MŠ a na 1. st. ZŠ
- materiály vhodné pro rukodělné textilní činnosti a pracovní postupy
- tkaní – použití a využití pro rozvoj motoriky, koncentrace a kreativity dětí
- seznámení s různými druhy a způsoby tkaní: listový stav, kolikový stávek, gobelínový stav
- další aktivity a hry, vedoucí k posílení zájmu dětí o pracovní činnosti – šití, háčkování, pletení
- vnímání textilních materiálů hmatem, výroba haptických her a objektů, využití v terapeutické praxi
- výměna zkušenosti, diskuse
Určeno:
Cena:

1. st., MŠ, ŠD - pedagogickým pracovníkům MŠ, učitelům 1. st. ZŠ, vychovatelům ŠD a
ŠK, pedagogům volného času.
850 Kč

Lektor:
Místo:
Místo:
Místo:
Místo:

Bc. Andrea Koblasová
ME-Mělník, DDM, Na Polabí 2854
MB-VISK Mladá Boleslav, Havlíčkova 456
NB-VISK Nymburk, V Kolonii 1804
BN-VISK Benešov, Černoleská 1997

Termín:
20.10.2015
27.10.2015
03.11.2015
24.11.2015

Čas:
09:00-14:00h
09:00-14:00h
09:00-14:00h
09:00-14:00h

Přihlášení:
přihlášení
přihlášení
přihlášení
přihlášení

Pracovní činnosti
S pedigem hravě a kreativně - Podzimní a zimní motivy pro pracovní činnosti
VHODNÉ PRO výzvu č. 57 OPVK

6 hod.

Seminář je zaměřen na osvojení základních znalostí o materiálu – pedigu a na zvládnutí základních
dovedností při práci s tímto materiálem - košíkářství. Pedig je možné využit v rámci výtvarné výchovy,
v pracovních činnostech a volnočasových aktivitách. Žáci si prostřednictvím této techniky rozvíjí
jemnou motoriku, pravolevou orientaci, zrakové vnímání a vizuomotorickou koordinaci. Pletení košíků
z pedigu má zklidňující účinek na hyperaktivní děti. Umožňuje výtvarné vyjádření i dětem, které se
jinak cítí v rukodělných věcech neúspěšní a nevyhledávají je. Košíkářství je velmi dobře přijímáno
chlapci.
Obsah - témata:
- informace o vlastnostech materiálu
- uskladňování pedigu a péče o něj
- informace o dalších materiálech vhodných ke kombinaci s pedigem - textilní proužky, bavlněná příze,
drátky, lýko, vlna, provázky, korálky ad.
- výroba košíku s využitím dřevěné destičky: ukotvení osnov do destičky, vyplétání stěn koše (opletek
třemi, dvěma a jedním prutem)
- výroba dekorací z pedigu (rybička, zvonek, hvězdička, postavička z pedigu)
Určeno:

Cena:

Vv, 1. st., 2. st., MŠ, ŠD, DDM - pedagogickým pracovníkům MŠ, učitelům výtvarné
výchovy na ZŠ a ZUŠ, učitelům praktických činností na ZŠ, vychovatelům ŠD a ŠK,
pedagogům volného času.
850 Kč

Lektor:Bc. Jana Váňová
Místo: PH-VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1
Místo: KO-Kolín, ZŠ, Lipanská 420, Kolín III.
Místo: NB-VISK Nymburk, V Kolonii 1804

Termín:
18.11.2015
01.12.2015
09.12.2015

Čas:
09:00-14:00h
09:00-14:00h
09:00-14:00h

Práce s přírodním materiálem ve školách / Veselí andělé

Přihlášení:
přihlášení
přihlášení
přihlášení
4 hod.

VHODNÉ PRO výzvu č. 57 OPVK

Seminář zaměřený na metodiku osvojení základních pracovních dovedností a návyků dětí, zacházení
s jednoduchými nástroji a pomůckami, na získání vědomostí o různých přírodních materiálech a jejich
rozdělení, sběru a úpravě. Budou představeny i ukázky prací dětí, rozdělené podle věku a zručnosti.
Cílem vzdělávacího programu je seznámit pedagogy s původními řemeslnými technikami
a možnostmi jejich využití při naplňování ŠVP. Účastníci si prakticky vyzkouší různé techniky, získají
informace o přírodních materiálech, nástrojích, pracovních postupech, seznámí se s principy
dodržování základních pravidel hygieny a se zásadami bezpečnosti práce při využití těchto materiálů
a technik pro výuku žáků.
Určeno:
Pč, Vv, 1. st., MŠ, ŠD, DDM - učitelům praktických činností a výtvarné výchovy na ZŠ,
pedagogickým pracovníkům MŠ, vychovatelům ŠD a ŠK.
Cena:
700 Kč
Lektor:
Místo:
Místo:

Jitka Rosická
KH-VISK Kutná Hora, Barborská 51
KH-VISK Kutná Hora, Barborská 51

Práce s přírodním materiálem ve školách / Korek
VHODNÉ PRO výzvu č. 57 OPVK

Termín:
25.11.2015
25.11.2015

Čas:
08:00-11:30h
13:00-16:30h

Přihlášení:
přihlášení
přihlášení
6 hod.

Seminář zaměřený na metodiku osvojení základních pracovních dovedností a návyků dětí, zacházení
s jednoduchými nástroji a pomůckami, na získání vědomostí o různých přírodních materiálech a jejich
rozdělení, sběru a úpravě. Budou představeny i ukázky prací dětí, rozdělené podle věku a zručnosti.
Cílem vzdělávacího programu je seznámit pedagogy s původními řemeslnými technikami
a možnostmi jejich využití při naplňování ŠVP. Účastníci si prakticky vyzkouší různé techniky, získají
informace o přírodních materiálech, nástrojích, pracovních postupech, seznámí se s principy
dodržování základních pravidel hygieny a se zásadami bezpečnosti práce při využití těchto materiálů
a technik pro výuku žáků.
Seminář bude zaměřen na využití korku jako technického materiálu, na možnosti prostorové tvorby 2D
i 3D z tohoto materiálu (montáž, řezání, spojování materiálů atd.)
Určeno:
Pč, Vv - učitelům praktických činností a výtvarné výchovy na ZŠ.

Cena:

850 Kč

Lektor:
Místo:

Jitka Rosická
PH-VISK Praha, Kořenského 10, Praha 5

Termín:
09.11.2015

Čas:
09:00-14:00h

Práce s přírodním materiálem ve školách / Zvukové předměty

Přihlášení:
přihlášení
6 hod.

VHODNÉ PRO výzvu č. 57 OPVK

Seminář zaměřený na metodiku osvojení základních pracovních dovedností a návyků dětí, zacházení
s jednoduchými nástroji a pomůckami, na získání vědomostí o různých přírodních materiálech a jejich
rozdělení, sběru a úpravě. Budou představeny i ukázky prací dětí, rozdělené podle věku a zručnosti.
Cílem vzdělávacího programu je seznámit pedagogy s původními řemeslnými technikami
a možnostmi jejich využití při naplňování ŠVP. Účastníci si prakticky vyzkouší různé techniky, získají
informace o přírodních materiálech, nástrojích, pracovních postupech, seznámí se s principy
dodržování základních pravidel hygieny a se zásadami bezpečnosti práce při využití těchto materiálů
a technik pro výuku žáků.
Seminář bude zaměřen na zvukové předměty – chrastítka, xylofony a dešťové hole (využití v PV,HV,
lze použít i na dramatickou výchovu).
Určeno:
Pč, Vv - učitelům praktických činností a výtvarné výchovy na ZŠ.
Cena:
850 Kč
Lektor:Jitka Rosická
Místo: PH-VISK Praha, Kořenského 10, Praha 5

Termín:
19.11.2015

Čas:
Přihlášení:
09:00-14:00h přihlášení

Řemesla ve škole / Mozaika ze skla

6 hod.

VHODNÉ PRO výzvu č. 57 OPVK

Praktický seminář zaměřený na lidové tradice a význam lidové kultury. Účastníci se seznámí s tím, jak
propojit jednotlivá lidová řemesla s výukou různých předmětů, jak dětem předat informace o nich
hravou formou a pomocí prožitku. Praktická část představí bloky jednotlivých řemesel formou ukázky
výukového programu, který lze připravit ve školních podmínkách a přizpůsobit věku dětí. Učitelé
budou seznámeni s historií řemesla, poznají pomůcky a nástroje, které řemeslník ke své práci
potřeboval, a prakticky si vše vyzkouší v podobě jednoduchého výrobku.
Cílem vzdělávacího programu je seznámení pedagogických pracovníků s metodickými postupy, jak
učit lidová řemesla netradičně, jak poukázat i na jejich regionální vazbu, jak nacházet souvislosti mezi
původní a současnou výrobou, jak probouzet v dětech úctu k lidské práci a ke starší generaci, jak se
učit rozvíjet zručnost praktickou výukou a umožnit žákům prožitek radosti z tvůrčích schopností.
Lektorka představí projekty z vlastní několikaleté dílny a předá zajímavé zkušenosti z praxe, důraz
bude kladen na projektové vyučování.
Obsah - téma:
- mozaika ze skla, případně i z jiných materiálů (práce se sklem, řezání, lámání, lepení a spárování)
Určeno:
Pč, Vv, 2. st. - učitelům praktických činností a výtvarné výchovy na ZŠ.
Cena:
900 Kč
Lektor:
Místo:

Jitka Rosická
PH-VISK Praha, Kořenského 10, Praha 5

Termín:
26.10.2015

Čas:
09:00-14:00h

Přihlášení:
přihlášení

Pracovní činnosti na 2. stupni ZŠ / Využití a zpracování drátu jako technického materiálu 4 hod.
VHODNÉ PRO výzvu č. 57 OPVK

Seminář/dílna je zaměřen na využití různých tradičních i méně tradičních materiálů k obohacení forem
vlastní práce v hodinách výtvarné výchovy, volnočasových výtvarných aktivit, případně hodin
pracovních činností. Cílem vzdělávacího programu je poskytnout učitelům 2. st. ZŠ - učitelům
pracovních činností inspiraci pro obohacení výuky o nové postupy a práci s různými materiály.
Obsah – témata:
- zásady technologického postupu a bezpečnosti při práci s drátem, kamenem
- výběr a sběr materiálu
- potřebné nástroje a manipulace s nimi
- motiv konstrukce
- kámen a drát
- jednoduché zvířecí motivy - podle věku žáků
Určeno:
Pč, Vv, 2. st. - učitelům praktických činností a výtvarné výchovy na ZŠ.
Cena:
700 Kč
Poznámka: Seminář nemá akreditaci MŠMT – výzva č. 57 akreditaci nepožaduje.

Lektor:
Místo:

Lucie Auerswaldová Babáková
PH-VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1

Termín:
09.11.2015

Čas:
09:00-12:15h

Pracovní činnosti na 2. stupni ZŠ / Zpracování dřeva jako technického materiálu
VHODNÉ PRO výzvu č. 57 OPVK

Přihlášení:
přihlášení
4 hod.

Seminář/dílna je zaměřen na práci se dřevem při tvorbě jednoduchých tyčových loutek se
zdůrazněním volby jednoduchého záměru s ohledem na maximální využití vlastností použitého
materiálu. Cílem vzdělávacího programu je poskytnout pedagogickým pracovníkům další inspiraci pro
obohacení výuky o nové postupy a práci s různými materiály.
Obsah – témata:
- volba vhodného tématu s ohledem na možnosti dřeva jako materiálu
- záměr a tvorba
- materiál a jeho příprava
- technologický postup
- vlastní tvorba s ohledem na věk žáků
- praktické použití loutek
Určeno:
Pč, Vv, 2. st. - učitelům praktických činností a výtvarné výchovy na ZŠ.
Cena:
700 Kč
Poznámka: Seminář nemá akreditaci MŠMT – výzva č. 57 akreditaci nepožaduje.
Lektor:
Místo:

Lucie Auerswaldová Babáková
ZŠ, Nepomucká 1/139, Praha 5 – Košíře

Termín:
02.11.2015

Čas:
09:00-12:15h

Přihlášení:
přihlášení

