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

Paličkovaná čipka pre začiatočníkov
Zdôvodnenie vzdelávacieho programu:
Vzdelávací program Tvorivá dielňa pre učiteľov výtvarnej výchovy I. – Paličkovaná čipka pre začiatočníkov
je jedným z programov, ktorý ponúka možnosť aplikácie 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 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 18 hodín, dištančne 12 hodín
Ciele kontinuálneho vzdelávania:
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
-

oboznámiť sa s históriou paličkovanej čipky,

-

ovládať základy a techniku paličkovania,

-

osvojiť si metodiku sprostredkovania techniky paličkovania žiakom.

Obsah vzdelávacieho programu:
Modul 1

Prezenčná Dištančná
forma
forma
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Úvod do problematiky:
2h
- paličkovanie čipky kedysi a dnes, typy paličkovanej čipky, znaky
paličkovanej čipky;
- regionálne typy čipiek;
- zoznámenie sa s odbornou literatúrou a časopismi;
- pomôcky na paličkovanie, návod na zhotovenie valca.
7h
Základy paličkovania:
- prípravné práce (navíjanie paličiek, slučka, upevnenie predlohy, tkáčsky
uzol);
- základné úkony – preložiť, krížiť;
- vzorkovnica: prekladané plátenko, hladké plátenko, plátenko s ažúrkou
a efektom, ukončenie slučkovaním;
- pletenec s pikotkami, pletencová hviezdička, spájanie háčikom.
Dištančná úloha:
Jednoduché dekoratívne motívy (srdiečko, kvietok, motýlik a pod.);
Výstup: vlastný návrh s využitím pásika.

6h

Modul 2
Technika paličkovania:
- plátenko s rovným okrajom (výmena párov, obtáčka);
- otáčanie pásika v oblúku, uzavretý oblúčik („vykladaná dierka“);
Zdokonaľovanie techniky paličkovania:
- pletenie rohu odkladaním párov (resp. obtáčkou);
- začínanie pásika v uhlopriečke;
- pletenie „do kruhu“ – spájanie začiatku a konca;
- výpočet dĺžky nití, nadväzovanie, umiestňovanie uzlov v úplete;
- farba v čipke.
Dištančná úloha: vlastná práca
Výstup: možnosť výberu
- domček podľa určeného vzoru, vytvorenie žánrového obrázka
s architektúrou („Dedinka“);
- dečka s uzavretými oblúčikmi – soľnobanský motív „tatarčenej“.
Spolu 30 hodín

3h
6h

6h

18 h

12 h

Profil absolventa:
Absolvent vzdelávacieho programu ovláda základy paličkovanej čipky – od prípravných prác po
jednoduché vzory, pozná históriu paličkovanej čipky a súčasné trendy, disponuje schopnosťami naučiť
techniku paličkovanej čipky žiakov.
Rozsah vzdelávacieho programu:
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:
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Kategória:
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,
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie
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 a 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 ktorí majú absolvovaných aspoň šesť mesiacov pedagogickej
činnosti (§ 35 ods. 10 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení zákona č. 390/2011 Z. z.).
Podmienkou zaradenia na overenie profesijných kompetencií získaných výkonom pedagogickej činnosti
alebo sebavzdelávaním podľa § 35 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení zákona č. 390/2011 Z. z. sú
minimálne tri roky pedagogickej činnosti pedagogického zamestnanca.
Spôsob prihlasovanie:
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.
Ak pedagogický zamestnanec nie je v pracovnom pomere alebo riaditeľ školy nepotvrdí zaradenie
pedagogického zamestnanca do príslušnej kategórie, podkategórie a kariérového stupňa posúdi
poskytovateľ oprávnenie na zaradenie pedagogického zamestnanca na základe príslušných dokumentov,
ktoré pedagogický zamestnanec predloží poskytovateľovi vzdelávania.
Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončovanie:
Aktualizačné vzdelávanie sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred účastníkmi vzdelávania a lektorom.
Požiadavky:
a) účasť na minimálne 80 % prezenčnej časti,
b) odovzdanie dištančných úloh.
c) prezentácia praktického zhotovenia prvku zo vzorkovnice paličkovanej čipky, ktorý si uchádzač
vyžrebuje (20 minút).
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Overenie získaných predmetných kompetencií nadobudnutých sebavzdelávaním a vykonávaním
pedagogickej činnosti realizuje pedagogický zamestnanec s minimálne tromi rokmi pedagogickej praxe
pred trojčlennou skúšobnou komisiou (§ 35 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z v znení zákona č. 390/2011 Z.
z.)
Požiadavky na ukončenie:

a) odovzdanie dištančných úloh,
b) prezentácia praktického zhotovenia prvku zo vzorkovnice paličkovanej čipky, ktorý si uchádzač
vyžrebuje (20 minút).
Personálne zabezpečenie:
Garant:
Mgr. Mária Ďurčeková, učiteľka pre kontinuálne vzdelávanie s druhou atestáciou, MPC RP Prešov, Ul.
Tarasa Ševčenka 11
Garant spĺňa kvalifikačný predpoklad v zmysle § 43 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení zákona
390/2011 Z. z.
Lektori:
Učitelia pre kontinuálne vzdelávanie a externí lektori so skúsenosťami v danej oblasti zaoberajúci sa
paličkovanou čipkou.
Finančné, materiálne zabezpečenie:
Náklady spojené so vzdelávaním budú hradené z finančných prostriedkov Národného projektu Profesijný
a kariérový rast PZ a z prostriedkov rozpočtu MPC. Materiálne vybavenie potrebné na paličkovanie (valec
na podstavci, paličky, nite, špendlíky, nožnice, háčkovka, priesvitný papier) si zabezpečuje účastník
vzdelávania.
Cestovné náklady účastníka vzdelávania hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník sám.
Technické a informačné zabezpečenie:
Notebook, dataprojektor, flipchart, metodika paličkovania (dodá lektor), časopisy, odborná literatúra
Návrh počtu kreditov: 8 kreditov
6 kreditov za rozsah vzdelávania a 2 kredity za spôsob ukončenia pred účastníkmi vzdelávania a lektorom

