Vážené paní ředitelky, vážení páni ředitelé, vážené paní učitelky a vážení páni učitelé,
dovolte mi, abych Vás informovala o právě probíhajícím projektu ESF „Inkluzivní vzdělávání pro
Olomoucký kraj“, jehož řešitelem je Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
(www.inkluzeok.upol.cz).
Na tomto projektu spolupracuje také Katedra hudební výchovy, která připravila několik zajímavých
kurzů DVPP, na které bych Vás a Vaše pedagogy ráda pozvala. Kurzy budou akreditované MŠMT a
všichni účastníci posléze obdrží certifikát o absolvování kurzu. Kurzy jsou bezplatné a je také možné
požádat o proplacení cestovních nákladů v ceně veřejné dopravy 2. třídy (vlak, autobus).
Kurzů se mohou zúčastnit pedagogové základních škol z Olomouckého, Moravskoslezského,
Zlínského, Jihomoravského a Pardubického kraje.
Přihlašování na jednotlivé kurzy je možné prostřednictvím webových stránek projektu
(www.inkluzeok.upol.cz) v sekci Nabídka kurzů DVPP.
Kurzy budou probíhat v Olomouci v prostorách Katedry hudební výchovy (Umělecké centrum UP,
Univerzitní 3-5, Olomouc, 1. patro, místnost č. 110). V případě zájmu alespoň 20 učitelů je možné
kurz uspořádat i v místě školy (požadavky na potřebné prostory a další vybavení sdělíme).
Minimální počet účastníků kurzu je 10. Pokud nebude naplněna kapacita kurzu, je možné se přihlásit i
dodatečně po mezním termínu zápisu.
Aktuálně nabízíme tyto kurzy DVPP:
SLYŠET JINAK – BEZBARIÉROVÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA
Intenzivní kurz hudební kreativity je zaměřený na možnosti rozvíjení tvořivých schopností
prostřednictvím hudebních činností, resp. elementárního komponování podle (v ČR dosud
unikátního) programu Slyšet jinak (www.slysetjinak.upol.cz). Cílem kurzu je posílení kompetencí
učitelů 1. stupně ZŠ a (nejen) učitelů hudební výchovy na 2. stupni ZŠ v oblasti začleňování dětí se
SVP, dětí romských či jinak sociálně znevýhodněných do třídního kolektivu prostřednictvím
zážitkových hudebních aktivit – hudebních her a elementárního komponování.
Čt 9. 11. 2017 (13:00 – 18:00) - Učitelé 1. stupně ZŠ a učitelé HV pro 2. stupeň ZŠ
Čt 23. 11. 2017 (13:00 – 18:00) - Učitelé 1. stupně ZŠ a učitelé HV pro 2. stupeň ZŠ
SLYŠET JINAK – VÝROBA NETRADIČNÍCH HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ
Nedílnou součásti programu Slyšet jinak jsou workshopy věnované výrobě jednoduchých
netradičních hudebních nástrojů, které mohou žáci využívat při hudebních činnostech. Tato činnost
podněcuje manuální zručnost a tvořivý přístup k aktivnímu muzicírování, umožňuje atraktivním (a
vzhledem k věku i přiměřeným) způsobem na principu „learning by doing“ nahlédnout i do
teoretických disciplín jakými jsou např. akustika, organologie ad.
Čt 12. 10. 2017 (9:00 – 12:00) - Učitelé 1. stupně ZŠ a učitelé HV pro 2. stupeň ZŠ
Čt 12. 10. 2017 (14:00 – 17:00) - Učitelé 1. stupně ZŠ a učitelé HV pro 2. stupeň ZŠ
Čt 2. 11. 2017 (9:00 – 12:00) - Učitelé 1. stupně ZŠ a učitelé HV pro 2. stupeň ZŠ
Čt 2. 11. 2017 (14:00 – 17:00) - Učitelé 1. stupně ZŠ a učitelé HV pro 2. stupeň ZŠ
Další kurzy budou předběžně následovat v těchto termínech:
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Leden – únor 2018:
6× Slyšet jinak – bezbariérová hudební výchova
Květen – červen 2018: 6× Slyšet jinak – bezbariérová hudební výchova
7× Slyšet jinak – výroba netradičních hudebních nástrojů
Leden – únor 2019:
6× Slyšet jinak – bezbariérová hudební výchova
Vždy se jedná o jednorázové workshopy, které nabízíme v různých termínech tak, abyste si mohli
vybrat dle svých časových dispozic.
Průběžně budeme také nabízet přednášky a workshopy významných tuzemských i zahraničních
odborníků v oblasti romské hudební kultury a vzdělávání a odborníků v oboru hudební sociální
pedagogika, kteří zprostředkují své zkušenosti s integrací sociálně znevýhodněných dětí.
S pozdravem
Mgr. Gabriela Všetičková, Ph.D., Katedra hudební výchovy PdF UP
gabriela.vsetickova@gmail.com
605 217 606
http://inkluzeok.upol.cz/site/klicove-aktivity/klicova-aktivita-c-6/
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