
 

Projekt Jedinečností uměleckého výrazu k inkluzivnímu uměleckému vzdělávání 

reg. č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004022 

Pozvánka na akreditovaný kurz DVPP v rámci projektu 
 

JEDINEČNOSTÍ UMĚLECKÉHO VÝRAZU  

K INKLUZIVNÍMU UMĚLECKÉMU VZDĚLÁVÁNÍ 

se zaměřením na téma 

Múzického umění a jeho využití v kontextu 

 inkluzívního uměleckého vzdělávání 
 

Jedná se o 4 denní kurz, konaný ve dnech 11. – 12. října a 8. – 9. listopadu 2019 

Místo konání: SDRUŽENÍ D  

Adresa: 17. listopadu 1126/43, OLOMOUC 

http://www.sdruzenid.cz/kontakty/ 

 

Harmonogram a organizace jednotlivých setkání 

 
Datum konání: 11. – 12. 10. (1. a 2. den) 

Téma:  Divadelní a pohybová exprese jako nástroj inkluzívního uměleckého vzdělávání  

Časový rozsah: Každý den 10 hodin (9:00 – 19:00 / 8:30 – 18:30), celkově 20 hodin 

1. den:  Divadlo (nejen) ve výchově osob se sluchovým postižením 

Lektor:   prof. PhDr. Veronika Broulíková, Ph.D. 

2. den:  Inkluze v pohybu 

Lektor:  Mgr. Jana Olejníčková, Ph.D. 

Anotace prvních dvou dnů kurzu: 

Seminář je zaměřen na možnosti uplatnění divadelních a pohybových prostředků v kontextu 

inkluzívního uměleckého vzdělávání. Součástí kurzu bude jak teoretické vymezení dané 

problematiky, tak i praktické ukázky a aktivity využitelné v praxi jak při práci s dětmi, žáky  

a studenty se SVP tak i jejich intaktními spolužáky. Účastníci zde získají základní přehled  

o divadelní a pohybové expresi jako nástroji inkluzívního uměleckého vzdělávání. Dále 

účastníci získají přehled o tvorbě a umělecko-pedagogických aktivitách neslyšících profesio-

nálů.  

Smyslem kurzu je také rozšíření jejich teoretických znalostí o vybrané pohybové a taneční 

aktivity využitelné u dětí, žáků a studentů speciálními vzdělávacími potřebami v prostředí 

inkluzívního vzdělávání. Absolvent kurzu bude podpořen v rozšíření jeho vlastních 

kompetencí (popřípadě limitujících faktorů) v oblasti inkluzívního vzdělávání jako i percepce 

pojetí inkluze jako příležitosti ke kreativitě nejen v pohybu a tanci. 

 

http://www.sdruzenid.cz/kontakty/
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Datum konání: 8. – 9. 11. (3. a 4. den) 

Téma:  Výtvarná a dramatická exprese jako nástroj inkluzívního uměleckého vzdělávání 

Časový rozsah: Každý den 10 hodin (9:00 – 19:00 / 8:30 – 18:30), celkově 20 hodin 

3. den:  Inkluzívní potenciál ve výtvarném umění a jeho využití (nejen) u osob  

se zrakovým postižením 

Lektoři:   Ing. arch. Tereza Axmanová a Mgr. et Mgr. Olga Svobodová 

4. den:  Příběh pana Tydýta 

Lektor:  MgA. et Mgr. Alena Palarčíková a Bc. Jan Němeček 

Anotace třetího a čtvrtého dne:   

Seminář zaměřen na rozvoj a podporu kreativního projevu zejména u lidí se zrakovým 

postižením, které napomáhá k poznání specifických vloh a talentů jednotlivců, využití metod 

dramatické výchovy a loutky jako pomůcky inkluzívního vzdělávání ve třídách se žáky se 

SVP. Účastníci získají základní přehled o hmatovém vnímání a také metodické návody, jak 

k tomuto tématu ve své pedagogické praxi prakticky přistupovat. Účastníci se seznámí s 

možnostmi podpory rozvoje individuálního dětského projevu, s tvorbou vlastního plánu  práce 

v hodinách výtvarné výchovy.  

V posledním dni se účastníci seznámí s inkluzívním programem a vhodnými formami 

navazující práce. Začnou pracovat s metodickým materiálem k tomuto účelu připraveným, 

prakticky si vyzkouší využívanou metodu hry s loutkou, komunikační techniky, hry a cvičení 

věnované jednotlivým okluzivním tématům a získají přehled o informačních zdrojích 

a vhodné literatuře. 

 

Organizační pokyny: 

 Kurzovné je zdarma, akreditováno u MŠMT ČR. 

 Kurz je určen pro skupinu pedagogických pracovníků vykonávající přímou ped. činnost. 

 Účastník musí být přítomen po celou dobu (tzn. nutné absolvovat všechny 4 dny). 

 Ubytování zajištěno zdarma v Hotelu Palác (http://www.hotelpalac.cz/) ve dvoulůžkových 

pokojích s oddělenými postelemi (včetně snídaně). 

 Strava (oběd, večeře, drobné občerstvení v průběhu kurzu) bude pro účastníky také zdarma 

 Hrazeny budou také výdaje spojené s cestovným. V případě použití automobilu bude cestovné 

uhrazeno do výše ceny veřejné dopravy (vlak/bus). 

 Na seminář si s sebou určitě vezměte pohodlné oblečení pro volný pohyb a přezůvky 

 Seminář má omezenou kapacitu – platí tedy pravidlo „kdo se přihlásí dříve…“. 

 V případě zvláštních požadavků na stravu (vegetariánská, bezlepková), doplňte tuto informaci  

také do přihlášky. 

V případě zájmu – zašlete závaznou přihlášku obratem zpět (viz další příloha emailu) 

http://www.hotelpalac.cz/

