NAUKA O PERSPEKTIVĚ
A JEJÍ TVŮRČÍ VYUŽITÍ
VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ
Kdy: od pátku 15.5. od večeře v 19 hodin (příjezd 16 - 19 hod.)
do neděle 17.5.2009 do oběda.
Kde: horské středisko Eljon ve Špindlerově Mlýně.
Program: kurz bude obsahovat teoretické seznámení se zobrazováním objektů v
prostoru pomocí perspektivy lineární, dvoustředné, trojstředné a
atmosferické s ukázkami jejího uplatnění na významných uměleckých dílech
z dějin umění. Dále si vyzkoušíme prakticky, jak lze perspektivu
zkonstruovat i využít k zobrazení netradičních námětů s možností uplatnění
vlastní fantazie tvůrce.
Lektorka se vám bude věnovat 12 až 14 výukových hodin.
Pokud máte, přivezte si s sebou mikrotužku.
Kurz je vhodný jako další vzdělávání pedagogických pracovníků, zejména
učitelů Vv na obou stupních ZŠ, na SŠ, ZUŠ, vychovatelek ŠD a DDM, atd..
Zúčastnit se jej mohou i zájemci z řad laické veřejnosti, dospělí i děti od 10
let. Většinu postupů, se kterými se účastníci kurzu seznámí, používá
lektorka již mnoho let ve své pedagogické praxi. Lektorka je držitelkou
akreditace MŠMT k provádění vzdělávacích programů pod č.j. 3836/200825.
Lektor: Margita Abrmanová - absolvovala PF v Hradci Králové a od té doby se věnuje
pedagogické práci téměř výhradně v oboru výtvarné výchovy. Jako učitelka Vv
působila na ZŠ, ZUŠ, v době mateřské dovolené vedla výtvarnou školičku při
DDM. V současné době působí jako výtvarný pedagog na Gymnáziu v České
Lípě.
Absolvovala také několik kurzů arteterapie se zahraničními lektory.
Autorka semináře je členkou české sekce INSEA a Asociace výtvarných
pedagogů. Z výtvarných prací svých žáků uskutečnila již řadu výstav.
Naposledy v létě 2008 v kulturním domě Crystal v České Lípě, nyní zde
vystavuje velkoformátovou kresbu svých žáků.
Pracoval jako metodička a lektorka Pedagogického centra v České Lípě a
v Liberci. Je také lektorkou kurzů pro veřejnost.
Sama uspořádala autorské výstavy: v Praze (2005), v České Lípě (2005) a
v Turnově (2007). Zúčastnila se svými výtvarnými pracemi na výstavě
výtvarných pedagogů v Lomnici nad Popelkou (2006).
Ubytování: k dispozici je celkem 22 lůžek v 6 pokojích (3x dvoulůžkový, 2x pětilůžkový
a 1x šestilůžkový pokoj).
Stravování: v ceně je plná penze (snídaně, oběd, večeře).
Cena:
dospělí
studenti děti do 15 let
s našimi lůžkovinami
1220 Kč
780 Kč
650 Kč
s vlastním spacákem
1160 Kč
720 Kč
590 Kč
Cena zahrnuje: program, výtvarné potřeby, ubytování, stravu, parkovné.

Platba: celá částka na účet 1304088309 / 0800.
Při platbě uveďte variabilní symbol – 33
specifický symbol – viz přihláška
Storno poplatek: do 7.5. 50% z celkové ceny, od 8.5. 100%.
Přihlášky: každý všední den od 8 do 14 hodin Petr Erlebach, správce střediska Eljon
a) telefonicky nebo faxem na čísle 499 523 852, mobil 732 580 154
b) poštou na adrese: Středisko Eljon
543 51 Špindlerův Mlýn 33
c) e-mailem: info@eljon.cz
Více informací o středisku Eljon získáte na www.eljon.cz.
Pokud byste měli zájem, můžete si svůj pobyt ve středisku Eljon po předchozí domluvě
se správcem i o několik dní prodloužit, kontaktujte nás.

Akce je určena pro každého, kdo má chuť tvořit a prožít
pár dní v příjemné společnosti.

