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Počátkem června začala Divadelní  fakulta Janáčkovy akademie múzických umění  v Brně  realizovat 
projekt zaměřený na inovaci oboru Výchovná dramatika Neslyšících.

Cílem projektu je inovovat studijní program Výchovné dramatiky Neslyšících na Divadelní fakultě JAMU 
v Brně. Projekt je zaměřen na neslyšící i slyšící studenty oboru tak, aby zvýšil jejich uplatnitelnost na 
trhu práce.
Nástroje, jakými toho dosáhnout, spočívají v inovaci předmětů Pohybová výchova a Znakový jazyk, v 
zajištění odborných stáží a praxí pro studenty a v navázání spolupráce se zaměstnavateli.
Dílčím cílem projektu je systematizace terminologie dramatické výchovy v českém Znakovém jazyce a 
její ustálení v multimediálním slovníku na DVD.
Projekt začíná na konci letního semestru akademického roku 2008/2009 a končí v září 2011.
Projekt je zaměřený na tři oblasti. Budou provedeny změny v předmětech Znakový jazyk a Pohybová 
výchova, aby studenty lépe připravily na potřeby trhu práce. Inovaci předmětů zajistí mladí neslyšící 
pedagogové. Ti je také na Divadelní fakultě JAMU budou vyučovat.
Studenti se budou dále účastnit stáží ve školách - SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené v Praze a ZŠ a 
MŠ pro sluchově postžené v Brně. Na stážích si studenti pod supervizí zkušených učitelů vyzkouší svou 
pedagogickou práci.
Bude vytvořen multimediální slovník znakového jazyka na DVD. Slovník bude obsahovat terminologii 
dramatické výchovy.
Na projektu se podílejí další organizace jako partneři - Divadlo Neslyším, Česká komora tlumočníků 
znakového jazyka, Mateřská škola a Základní škola pro sluchově postižené, Brno, Novoměstská 21, 
Střední  škola,  Základní  škola  a  Mateřská  škola  pro  sluchově  postižené,  Praha  5,  Výmolova  169, 
Trojrozměr - Brněnské centrum českého znakového jazyka o. s.
Celkový  rozpočet projektu činí  3.480.000 Kč.  Z toho více jak 80 % je určeno přímo pro realizaci 
vzdělávacích aktivit projektu. Zbytek je pak určen na řízení, administraci a povinnou publicitu.
Projekt  je  financován  Evropským sociálním  fondem  v  ČR  (ESF)  a  státním  ropočtem  ČR.  Přitom 
prostředky ESF tvoří 85 % celkové dotace na projekt.

Další informace poskytne Jiří Matoušek, manažer projektu.
(kontakt: mobilní tel.: 733 127 618, e-mail: matousek@jamu.cz)
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