
DRAMATICKÁ VÝCHOVA 
pilotní kurz celoživotního vzdělávání 
 
Termín a místo konání kurzu 

Kurz proběhne na Divadelní fakultě JAMU v termínu únor 2006 – červenec 2006. 

  

Cíle kurzu 

V oblasti dramatického umění je specifickou formou komunikace zejména se středoškolskou mládeží oblast 
dramatické výchovy, která spojením fenoménů divadlo a výchova vytváří nepřeberné množství neustálého 
zdokonalování se v dané oblasti. Záměrem kurzu je poskytnout odborné vzdělání a kvalifikaci především 
učitelům základních škol a gymnázií pro novou koncepci předmětu dramatická výchova v Rámcových 
vzdělávacích programech. Vedle toho jde i o rozšíření nabídky pro pracovníky z oblasti volného času, kteří 
pracují se sociálně slabšími skupinami, etnickými menšinami a s dětmi a mládeží s nejrůznějším postižením.  

 

Komu je kurz určen 

 Pedagogům základních škol, gymnázií a základních uměleckých škol, příp. učitelům pedagogických 
fakult, kteří mají zájem o rozšíření své aprobace v oblasti dramatické výchovy. 

 Pracovníkům z oblasti volného času. 

 

Náplň studia a lektoři kurzu 

Koordinátorem programu je doc. PhDr. Silva Macková, výuku zajišťují pracovníci ateliéru Dramatické výchovy 
Divadelní fakulty JAMU.  
 
Kurz bude realizován v osmi víkendových blocích a zakončí jej týdenní dílna. Účastníci kurzu absolvují 
následující předměty: 
 

PŘEDMĚT PEDAGOG 
Literární projekt Eva Brhelová 
Pedagogika (volný čas, sociální pedagogika Simona Hlínová 
Divadlo ve výchově Radka Macková 
Sociální komunikace Jana Haková 
Programy dramatické výchovy Hana Regnerová 
Dějiny filozofie Jiří Pelán 
Práce s médii, foto, světlo, video, tvorba multimediálního projektu Tomáš Gruna 
Lekce dramatické výchovy Eva Kadlecová 
Proces inscenační tvorby Alexej Pernica, Silva Macková 
 

Kapacita kurzu 

Maximální počet frekventantů v kurzu je cca 20. Při větším počtu uchazečů bude proveden výběr na základě 
ústního přijímacího pohovoru (leden 2007). 

 

Termín podání přihlášek 

Přihlášku do kurzu zašlete spolu s profesním životopisem na adresu Divadelní fakulta JAMU – Kurzy ESF, 
Mozartova 1 , 662 15 Brno nebo e-mailem na mackova@jamu.cz, a to nejpozději do 30.11.2005. 

 

Kontaktní osoba 

Doc.PhDr.Silva Macková 
Tel.: +420 777568275 
E-mail: mackova@jamu.cz 
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