Kompleksowe szkolenie artystycznezastosowanie powertexu
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2018/06/23/24923/183619

Cena netto

975,61 zł

Cena brutto

1 200,00 zł

Cena netto za godzinę

69,69 zł

Cena brutto za
godzinę

85,71

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

14

Termin rozpoczęcia
usługi

2018-08-31

Termin zakończenia
usługi

2018-09-22

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2018-06-23

Termin zakończenia
rekrutacji

2018-08-31

Maksymalna liczba uczestników

10

Kategoria główna KU

Usługi

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO
9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie
usług szkoleniowych

Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Centrum Szkoleń i Animacji Marta
Skrzyńska

Osoba do kontaktu

Marta Skrzyńska

E-mail

csia.edu@gmail.com

Telefon

535205500

Cel usługi
Cel edukacyjny
Realizacja szkolenia umożliwi uczestnikom nabycie wiedzy dotyczącej nowej techniki rękodzieła,
zastosowanie jej w swojej pracy zawodowej. Szkolenie pozwoli na nabycie i poszerzenie umiejętności
twórczych: na warsztatach uczestnicy będą zapoznani z zastosowaniem wielu materiałów roślinnych,
tkanin i dodatków utwardzanych w technice. Powstaną niezwykłe przestrzenne formy mogące
stanowić elementy wyposażenia wnętrz, poszerzyć obecną ofertę sprzedażową. Szkolenie ma na
celu rozwijanie dotychczasowych umiejętności artystycznych u osób zajmujących się sztuką oraz
wyposażenie w nowe kompetencje pozwalające na poszerzanie swojej działalności w nowe produkty,
usługi.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Kompleksowe szkolenie artystyczne- zastosowanie powertexu
Powertex to specjalny utwardzacz do tkanin i innych surowców, który pozwala uzyskać niezwykłe formy.
Na warsztatach uczestnicy będą zapoznani z zastosowaniem wielu materiałów roślinnych, tkanin i
dodatków utwardzanych w technice. Powstaną niezwykłe przestrzenne formy:
– anioł/ wróżka
– ramki, obrazy 3d
– bombka/ pisanka

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
- poznanie nowych technik rękodzieła, które mogą być zastosowane w pracy zawodowej - do pracy z
grupą i poszerzenia asortymentu

- poznanie nowych narzędzi, sprzętów, materiałów, co umożliwi zwiększenie innowacyjności
dotychczasowych działań
- nauczenie się tworzenia wybraną techniką, poszerzenie kompetencji artystycznych, twórczych,
ropzwijanie dotychczasowych umiejętności i kreatywności.

Grupa docelowa
Grupę docelową stanowią osoby zainteresowane rękodziełem, bez względu na posiadane aktualnie
umiejętności. Zapraszamy osoby zawodowo zajmujące się rękodziełem, proiwadzących sklepy z
rękodziełem, pracownie artystyczne, zajęcia z grupami.

Materiały dydaktyczne
zaświadczenia uczestnictwa na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.
1632)
skrypty
materiały do zajęć

Harmonogram
Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

2018-0831

16:00

17:00

1:00

Ćwiczenia praktyczne- wykonanie
postaci z zastosowaniem powertexu

2018-0831

17:00

20:00

3:00

3

Praktyczny warsztat powertexu- formy
przestrzenne

2018-0907

16:00

20:30

4:30

4

Praktyczny warsztat powertexubombka i pisanka

2018-0922

10:00

15:30

5:30

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Wprowadzenie w technikę powertexu,
zapoznanie z narzędziami, materiałami,
wykorzystanie techniki w pracy
rękodzielnika

2

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Monika Koniuszewska

Obszar specjalizacji

Animacja, Rękodzieło

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Trener warsztatów artystycznych od 2013 roku.

Wykształcenie

Wydział Artystyczny UMCS, magisterskie

Lokalizacja usługi
Adres:
Karola Szymanowskiego 4
22-100 Chełm, woj. lubelskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:

