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Názov vzdelávacieho programu: Tvorivá dielňa pre učiteľov výtvarnej výchovy II. –

Paličkovaná čipka pre pokročilých
Zdôvodnenie vzdelávacieho programu:
Vzdelávací program Tvorivá dielňa pre učiteľov výtvarnej výchovy II. - Paličkovaná čipka pre
pokročilých je pokračovaním programu Tvorivá dielňa pre učiteľov výtvarnej výchovy I. – Paličkovaná
čipka pre začiatočníkov, avšak zároveň ponúka možnosť rozvoja aj tým, ktorí už techniku paličkovanej
čipky majú zvládnutú a chceli by sa v tomto smere rozvíjať ďalej a následne aj svojich žiakov. Aj tento
program korešponduje s aplikáciou prierezovej témy Regionálna kultúra a tradičná ľudová kultúra do
vyučovacieho procesu v ISCED 1, ISCED 2 aj ISCED 3 v rámci predmetov výtvarná výchova, výchova
umením, umenie a kultúra, pričom priamo reflektuje edukačnú tému „podnety tradičných remesiel" vo
výtvarnej výchove a tematické okruhy Kultúrna tradícia, Kultúra okolo nás v predmete umenie a kultúra.
Táto téma tiež úzko súvisí s prierezovou témou Multikultúrna výchova, vo svojom obsahu sa zaoberá
živým a hodnotným hmotným a nehmotným kultúrnym dedičstvom Slovenskej republiky. Zaradením
prierezovej témy Regionálna kultúra a tradičná ľudová kultúra plní Slovenská republika Dohovor o
ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov schválený Generálnou konferenciou UNESCO.
Cieľom zaradenia prierezovej témy do vyučovanie je tiež „vytvárať u žiakov predpoklady na pestovanie
a rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu, ľudového umenia a spoznávanie kultúrneho dedičstva
našich predkov".
Druh kontinuálneho vzdelávania:
aktualizačné
Forma kontinuálneho vzdelávania:
kombinovaná (prezenčne a dištančne)
Ciele vzdelávacieho programu:
Hlavný cieľ:
Udržať si profesijné kompetencie potrebné na štandardný výkon pedagogickej činnosti pri riadení
vzdelávacieho a výchovného procesu v predmetoch výtvarná výchova, výchova umením, umenie
a kultúra a v predmetoch kreatívneho charakteru.
Špecifické ciele:
- zdokonaliť techniku paličkovania zvládnutím zložitejších úkonov, ako polpár s rôznymi typmi okraja,
začínanie a ukončovanie úpletu v špičke, pridávanie a uberanie párov, rozširovanie úpletu,
- prehĺbiť schopnosti čítať predlohy na základe poznania značiek a technických pokynov,
- používať zložitejšie ozdobné väzby, ako hadík, pšenička, pavúčik, hviezdička, lístkovina,
- zhotoviť vlastný výtvarný návrh,
- tvoriť závesné obrázky,
- osvojiť si metodiku sprostredkovania nadobudnutých zručností žiakom.
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Obsah vzdelávacieho programu:
Modul
1.

2.

Obsah
Zdokonaľovanie techniky paličkovania:
- polpár s rôznymi typmi okraja,
- začínanie a ukončovanie úpletu v špičke, pridávanie
a uberanie párov, rozširovanie úpletu,
- čítanie predlohy (značky, technické pokyny),
- zhotovenie vlastného výtvarného návrhu.
Ozdobné väzby:
- zložitejšie ozdobné väzby v pásiku (hadík, pšenička,
pavúčik) – možnosť uplatnenia v čipke,
- dierka v plátne,
- hviezdička z troch párov,
- lístkovina,
- prišívanie okolku k textilu
Výstup dištančnej časti (možnosť výberu):
- vyhotovený obrúsok s jednoduchým okolkom podľa návrhu
s využitím ozdobných väzieb,
- vyhotovený odevný doplnok (bižutéria priestorový kvietok,
mašľa, prívesok a pod).
Zdokonaľovanie techniky paličkovania:
- šikmá (kosá) väzba (riečička),
- pavúčiky v kosej väzbe,
- okolky s vejárikmi s kosou väzbou,
- hrášková väzba (hrachovinka).
Využitie rôznych techník v tvorbe závesných obrázkov:
- voľný úplet,
- hra s farbou a rôznou kvalitou priadze,
- adjustovanie obrázkov (poklad, pasparta, rámovanie).

Prezenčná
forma
4h

5h

6h

5h

4h

Výstup dištančnej časti:
- vyhotovený paličkovaný obrázok podľa určeného (resp.
vlastného) výtvarného návrhu a spracovaný do finálnej
podoby (adjustáž, možnosť zavesenia a pod).
Spolu 30 hodín

Dištančná
forma

6h

18 h

12 h

Profil absolventa:
Absolvent vzdelávacieho programu ovláda zložitejšie ozdobné väzby, rozumie technickým pokynom
a značkám v predlohe, získané zručnosti vie tvorivo zúročiť vo vlastnom návrhu a pri jeho realizácií tvorí
závesné obrázky, aplikuje získané zručnosti a vedomosti do svojej pedagogickej praxe.
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Rozsah vzdelávacieho programu:
celkový počet hodín: 30 hodín, z toho 18 hodín prezenčne a 12 hodín dištančne
Trvanie vzdelávacieho programu:
najviac 10 mesiacov
Bližšie určená kategória, podkategória pedagogických zamestnancov; kariérový stupeň,
kariérová pozícia:
Kategória pedagogických zamestnancov:
- učiteľ
Podkategória:
- učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy),
- učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy),
- učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné
všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné
vzdelávanie (učiteľ strednej školy),
- učiteľ základnej umeleckej školy.
Kariérový stupeň:
- samostatný pedagogický zamestnanec,
- pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou,
- pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou.
Kariérová pozícia: Vyučovací predmet: výtvarná výchova, výchova umením, umenie a kultúra
Podmienky pre zaradenie uchádzačov:
Na kontinuálne vzdelávanie alebo na overenie profesijných kompetencií bude zaradený pedagogický
zamestnanec v kategórii učiteľ v uvedenej podkategórii, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na
vyučovanie predmetov výtvarná výchova, výchova umením, umenie a kultúra v súlade s vyhláškou MŠ
SR č. 437/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorý má absolvovaných aspoň šesť mesiacov
pedagogickej činnosti (§ 35 ods. 10 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení zákona č. 390/2011 Z. z.) a má
zručnosti z absolvovaného vzdelávacieho programu Tvorivá dielňa pre učiteľov výtvarnej výchovy I. –
Paličkovaná čipka pre začiatočníkov alebo iného adekvátneho vzdelávania.
Spôsob prihlasovania:
Na kontinuálne vzdelávanie bude zaradený pedagogický zamestnanec, ktorý zašle vyplnenú
a podpísanú písomnú prihlášku, na ktorej riaditeľ školy potvrdí správnosť údajov a zaradenie
pedagogického zamestnanca do príslušnej kategórie, podkategórie a kariérového stupňa.
Vyplnenú prihlášku na kontinuálne vzdelávanie po podpísaní riaditeľom školy je potrebné zaslať na
príslušné regionálne/detašované pracovisko MPC.
Spôsob preukázania príslušnosti k cieľovej skupine:
Ak riaditeľ školy nepotvrdí zaradenie pedagogického zamestnanca do príslušnej kategórie,
podkategórie a kariérového stupňa, posúdi poskytovateľ oprávnenie na zaradenie pedagogického
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zamestnanca na základe príslušných dokumentov, ktoré pedagogický zamestnanec predloží
poskytovateľovi.
Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončovanie:
Aktualizačné vzdelávanie sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred účastníkmi vzdelávania
a lektorom.
Požiadavky na ukončenie vzdelávacieho programu:
a) najmenej 80 % účasť na prezenčnej forme vzdelávania,
b) spracovanie všetkých výstupov z dištančnej formy vzdelávania,
c) záverečná prezentácia, ktorej súčasťou sú:
- prezentácia praktického zhotovenia vyžrebovanej úlohy,
- čítanie ukážky paličkovanej čipky s využitím odbornej terminológie,
- informácia o možnosti využitia získaných zručností vo vlastnej pedagogickej praxi.
Personálne zabezpečenie vzdelávacieho programu:
Garant: Mgr. Mária Ďurčeková - učiteľka pre kontinuálne vzdelávanie s druhou atestáciou, Regionálne
pracovisko MPC Prešov, Ul. Tarasa Ševčenkova 11.
Garant spĺňa požiadavky § 43 ods. 3 a 4 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení zákona č. 390/2011 Z. z.
Lektori: učitelia pre kontinuálne vzdelávanie a externí lektori so skúsenosťami v danej oblasti
zaoberajúci sa paličkovanou čipkou.
Lektori musia spĺňať podmienky Čl.2 bodu 12 Smernice 18/2009-R.
Finančné zabezpečenie vzdelávacieho programu:
Náklady spojené so vzdelávaním budú hradené z finančných prostriedkov Národného projektu
Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov a z prostriedkov rozpočtu MPC. V prípade
viacdňových vzdelávacích podujatí bude ubytovanie a stravovanie hradené iba z prostriedkov
národného projektu Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov.
Cestovné náklady účastníka vzdelávania hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník sám.
Materiálne, technické a informačné zabezpečenie:
Materiálne vybavenie potrebné na paličkovanie (valec na podstavci, paličky, nite, špendlíky, nožnice,
háčkovka, priesvitný papier) si zabezpečuje účastník vzdelávania.
Notebook, dataprojektor, flipchart, metodika paličkovania (dodá lektor), časopisy, odborná literatúra.
Návrh počtu kreditov:
Spolu 8 kreditov - 6 kreditov za rozsah vzdelávania a 2 kredity za spôsob ukončovania vzdelávania.
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