
Fotografie v praxi (výtvarného) pedagoga 
Akreditovaný teoreticko-praktický workshop fotografie v Jeseníkách 

Vzdělávací program organizuje Česká sekce INSEA a byl akreditován MŠMT v rámci systému dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků pod č. j.: MSMT-1327/2017-1-37 

Termín konání: 1. – 5. července 2017 

Tvůrčí dílna je zaměřena prakticky. Na začátku se účastníci podrobně seznámí s digitálním 

fotoaparátem. Naučí se věrně fotograficky reprodukovat plošné i prostorové výtvarné práce. 

Ukážeme si, jak svůj fotoaparát co nejlépe nastavit pro fotografování momentek – například 

dokumentování průběhu tvůrčího procesu, happeningu atp. Snímky se naučíme upravit v programu 

Photoshop. 

Dílna je sestavena z několika přednášek, skupinového fotografování pod vedením lektora a 

samostatné tvůrčí práce. Účastníci plní zadané úlohy samostatně. Vzniklé snímky každý autor 

představí v rámci večerních projekcí. Fotografie by měly být technicky dobře zvládnuté a výrazně 

výtvarně pojaté. 

V další části tvůrčí dílny se zaměříme na práci s OBSAHEM snímku. Budeme hledat výmluvné vizuální 

metafory, obsahové kontrasty a symboly. Do našich fotografií se dostanou myšlenky, poselství, 

příběhy. Vysvětlíme si pojem vizuální gramotnost. A představíme si několik aktivit vhodných pro 

školní výuku. 

Místo konání: Jeseníky, Kouty nad Desnou. 

Účastnický poplatek, jenž je možné hradit z prostředků na DVPP, zahrnuje lektora a ubytování. 

Účastníci obdrží osvědčení. 

Členové INSEA mají slevu! Cena pro členy INSEA 2100 Kč, pro ostatní 2240 Kč 

Přihlášky a informace: Jiří Sosna, juraj.sos@seznam.cz, +420 775 313 368 

Lektor: Mgr. Jiří Sosna, Ph. D.  

Vyučuje na ZUŠ Miloslava Stibora v Olomouci fotografii a multimédia. V letech 2002–2006 studoval 

fotografii na Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě. V letech 2009–2012 studoval 

obor Výtvarná výchova pro SŠ a ZUŠ na Katedře VV Pedagogické fakulty Univerzity Palackého 

v Olomouci. V roce 2014 absolvoval studijní pobyt na Queensland College of Art v australském 

Brisbane a v roce 2015 na College of Education, Health and Human Development v novozélandském 

Christchurch. 

V roce 2016 úspěšně dokončil doktorandské studium oboru Výtvarná výchova (Teorie výtvarné 

pedagogiky) na KVV PdF UP a obdržel titul Ph. D. za dizertační práci Digitální fotografie ve výtvarné 

výchově.  

Zorganizoval přes 30 fotografických workshopů doma i v zahraničí (Rumunsko, Ukrajina, Řecko, 

Srbsko, Slovensko, Itálie, Černá Hora). 

Od roku 2013 zastoupen ve sbírkách Photographic Museum of Humanity (online) v Bologni a Muzea 

umění v Olomouci. 
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA AKREDITOVANÝ KURZ 

Vzdělávací program byl akreditován MŠMT v rámci systému 

dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č. j.: 

MSMT-1327/2017-1-37 

 

Jméno, příjmení:  

Datum narození:  

Telefonní číslo:  

Email: 

 

Fakturační údaje plátce kurzu (účastník nebo škola) 

Jméno, název: 

Adresa: 

IČ: 

DIČ: 

 

 

Vyplněnou přihlášku zašlete na tuto adresu: juraj.sos@seznam.cz 

 

V případě velkého zájmu dostanou přednost účastníci, jejichž přihlášky jsme obdrželi nejdříve. 

Prozatím neplaťte! Na základě přihlášek budou postupně vystaveny faktury a zaslány na e-mail 

přihlášeného účastníka. Budete-li žádat o proplacení školu, předejte fakturu svému zaměstnavateli. 

Je nutné uvést přesné fakturační údaje. Osvědčení bude vydáno po úspěšném absolvování kurzu. 
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