
ITMS kód Projektu: 26140230002 
ITMS kód Projektu: 26120130002 

 
 
 
 
 
 
 
 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 

 
 

Program kontinuálneho vzdelávania 
 
 

Využitie akvarelovej maľby  

v edukačnom procese výtvarnej výchovy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Danka Kapucianová 

generálna riaditeľka 

Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava 

Prioritná os: Prioritná os 2 – Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ĽZ 
Prioritná os 4 – Moderné vzdelávanie pre vedomostnú 
spoločnosť BSK 

Opatrenie: 2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania 
4.2 Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja 
prostredníctvom rozvoja terciárneho a ďalšieho vzdelávania 

Prijímateľ: Metodicko-pedagogické centrum 

Názov projektu: Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov 

Kód ITMS projektu: 26140230002, 26120130002 

Aktivita: 2.2 Tvorba a akreditácia programov kontinuálneho vzdelávania 
PZ a OZ 



ITMS kód Projektu: 26140230002 
ITMS kód Projektu: 26120130002 

2 

Názov vzdelávacieho programu:  

Využitie akvarelovej maľby v edukačnom procese výtvarnej výchovy 
 
Zdôvodnenie vzdelávacieho programu: 

Vzdelávací program je zameraný na osvojenie si vedomostí a zručností v problematike rozvoja tvorivosti detí a 

žiakov v oblasti vizuálnej kultúry. Vzdelávací program je zameraný na akvarelovú maľbu, ktorá patrí 

k základným výtvarným technikám a dá sa veľmi dobre kombinovať s ďalšími výtvarnými technikami. Výtvarné 

techniky sú prostriedkom, ktorý cielene a prirodzene podporuje rozvoj tvorivosti. Potreba vzdelávania v tejto 

oblasti je deklarovaná v spätnej väzbe účastníkov vzdelávacích programov v oblasti vizuálnej edukácie a 

vychádza z analýzy vzdelávacích potrieb účastníkov vzdelávania realizovaných prostredníctvom dotazníka 

spätnej väzby. Legislatívnym východiskom je Národný program výchovy a vzdelávanie, v ktorom jedným z 

pilierov je potreba zaviesť do praxe teóriu tvorivo – humánnej výchovy.  

 

Druh kontinuálneho vzdelávania: 

aktualizačné vzdelávanie 

 

Forma kontinuálneho vzdelávania: 

kombinovaná (prezenčná a dištančná forma) 

 

Ciele vzdelávacieho programu: 

Hlavný cieľ: 

Udržať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti aplikácie výtvarných techník vo 

výchovno-vzdelávacom procese za účelom rozvoja tvorivého potenciálu žiaka. 

 

Špecifické ciele: 

- prehĺbiť praktické zručnosti v oblasti akvarelovej maľby, 

- rozvíjať schopnosť aplikovať získané praktické zručnosti a teoretické vedomosti do vyučovacieho 

procesu, 

- rozvíjať schopnosť realizovať výtvarné techniky zamerané na rozvoj tvorivosti s ohľadom na ciele a 

obsah výchovno-vzdelávacieho procesu. 

 

Obsah vzdelávacieho programu: 

Tematické okruhy Forma 
Časový 
rozsah 

 Významné osobnosti domácej a zahraničnej výtvarnej scény, ktorých tvorba bola 

zamerané na techniku akvarelovej maľby, rozvoj tvorivosti prostredníctvom 

akvarelovej maľby 

prezenčná 2 

 Pomôcky potrebné k výtvarnej technike akvarelovej maľby, správny výber 

papiera, štetcov a farieb, zákonitosti akvarelovej maľby, kombinované výtvarné 

techniky s využitím akvarelovej maľby 

prezenčná 2 

 Výtvarné aktivity zamerané na maľbu zátišia prostredníctvom akvarelových farieb 

– praktické cvičenie 
prezenčná 4 

 Výtvarné aktivity zamerané na maľbu krajiny alebo architektúry prostredníctvom 

akvarelových farieb - praktické cvičenie 
prezenčná 4 

 Výtvarné aktivity zamerané na maľbu postavy s využitím akvarelovej maľby – prezenčná 4 
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praktické cvičenie 

 Výtvarné aktivity zamerané na tvorbu portrétu s využitím akvarelovej maľby – 

praktické cvičenie 
prezenčná 4 

Dištančná úloha: Tvorba vlastného portfólia maľba portrétu a postavy a zátišia 

s využitím akvarelovej maľby – 3 vlastné výtvarné práce vytvorené akvarelovou 

maľbou rozmer: A4 alebo A3.  

dištančná 10 

   

 

Profil absolventa: 

Absolvent vzdelávacieho programu má profesijné kompetencie s využitím výtvarnej techniky akvarelovej 

maľby v edukačnom procese, nadobudnuté poznatky a vedomosti vie aplikovať do vyučovacieho procesu 

výtvarných predmetov a vie podporiť rozvoj tvorivosti u žiakov. 

 

Rozsah vzdelávacieho programu: 

Celkom 30 hodín, z toho 20 hodín prezenčne a 10 hodín dištančne. 

 

Trvanie vzdelávacieho programu: 

Najviac 10 mesiacov od začiatku vzdelávania. 

 

Bližšie určená kategória, podkategória pedagogických zamestnancov; kariérový stupeň,  

kariérová pozícia: 

Kategória pedagogických zamestnancov: 

- učiteľ 

Podkategórie: 

- učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa ZŠ), 

- učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa ZŠ), 

- 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, umenie a kultúra, výtvarný odbor v ZUŠ 

 

Podmienky pre zaradenie uchádzačov na kontinuálne vzdelávanie: 

Program kontinuálneho vzdelávania je určený pre kategóriu učiteľ v uvedených podkategóriách a kariérovom 

stupni, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na vyučovanie predmetov výtvarná výchova, umenie a kultúra a 

výtvarný odbor v ZUŠ v súlade vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorí majú 



ITMS kód Projektu: 26140230002 
ITMS kód Projektu: 26120130002 

4 

absolvovaných aspoň šesť mesiacov pedagogickej činnosti (§ 35 ods. 9 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení 

neskorších predpisov). 

 

Spôsob prihlasovania na vzdelávanie: 

Na kontinuálne vzdelávanie sa účastníci prihlasujú na základe písomnej prihlášky.  

 

Spôsob preukázania príslušnosti k cieľovej skupine: 

Riaditeľ školy alebo školského zariadenia na prihláške potvrdzuje zaradenie pedagogického zamestnanca do 

kategórie, podkategórie a kariérneho stupňa. Riaditeľovi školy alebo školského zariadenia potvrdzuje prihlášku 

zriaďovateľ. 

Ak riaditeľ školy alebo školského zariadenia nepotvrdí zaradenie pedagogického zamestnanca do kariérového 

stupňa, kategórie alebo podkategórie, posúdi poskytovateľ oprávnenie na zaradenie pedagogického 

zamestnanca na základe príslušných dokumentov, ktoré pedagogický zamestnanec predloží poskytovateľovi. 

 

Spôsob ukončovania vzdelávacieho programu: 

Aktualizačné vzdelávanie sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred lektorom a účastníkmi vzdelávania. 

 

Požiadavky na ukončovanie vzdelávacieho programu: 

1. Najmenej 80 % účasť z celkového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania. 

2. Spracovanie výstupov z dištančnej formy vzdelávania. 

3. Záverečná prezentácia, ktorej obsah tvorí zrealizovaná vyučovacia hodina zameraná na tvorbu 

výtvarného projektu s využitím akvarelových farieb v edukačnom procese. Prezentácia bude 

vytvorená v Power Pointe v rozsahu cca 10 snímok, prezentácia obrazovej prílohy detských a 

žiackych výtvarných prác zo zrealizovanej výtvarnej aktivity vo formáte .jpg. 

 

Personálne zabezpečenie vzdelávacieho programu: 

Garant: PaedDr. Iveta Labjaková, učiteľka pre kontinuálne vzdelávanie s druhou atestáciou, Metodicko-

pedagogické centrum, regionálne pracovisko Ševčenkova 11, Bratislava. 

Garant spĺňa požiadavky § 43 ods. 4 a 5 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

Lektori: učitelia pre kontinuálne vzdelávanie, externí lektori – vysokoškolskí učitelia, výtvarní umelci a skúsení 

pedagogickí zamestnanci spĺňajúci kvalifikačné požiadavky. 

Lektori musia spĺňať podmienky Čl. 2 bodu 12 Smernice 18/2009-R. 

 

Finančné, materiálne, technické a informačné zabezpečenie: 

Financovanie vzdelávacieho programu: 

Náklady spojené so vzdelávaním budú financované z národného projektu Profesijný a kariérový rast 

pedagogických zamestnancov a prostriedkov rozpočtu MPC. 

Cestovné náklady účastníka vzdelávania hradí vysielajúca organizácia, prípadne účastník sám. 

Materiálne zabezpečenie: 

Účastníkom vzdelávania bude poskytnutý študijný materiál – učebný zdroj (študijné texty). 

Technické a informačné zabezpečenie: 

Notebook alebo počítač s pripojením na internet pre lektora, dataprojektor pre lektora, učebne umožňujúce 

výtvarné aktivity na prácu výtvarným materiálom. 

 

Návrh počtu kreditov: 
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Spolu 8 kreditov, z toho 6 kreditov za rozsah vzdelávania a 2 kredity za spôsob ukončovania vzdelávania. 


