
   

 

                        

 

 

 

 

SKIP – Region Velká Morava a Knihovna Jiřího Mahena v Brně 

vás srdečně zvou na seminář 

Vzdělávání dětí 
pořádaný Centrem dětského čtenářství při KJM v Brně za finanční podpory                           

Ministerstva kultury ČR z grantového programu Knihovna 21. století 

 

Rozsah semináře: 2 dny (13. - 14. 5. 2015)  

Místo konání: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, Přednáškový sál, 5. NP 

Vložné: Každý účastník semináře uhradí při prezenci vložné ve výši 300,- Kč (na úhradu 

nutných výdajů a občerstvení během semináře). 

Přihlašovací formulář: 

https://docs.google.com/forms/d/14I02QQTnJLth68bOiNCKO2FfS557FPE75Um4l4ecXSE/vie

wform?usp=send_form 

 

STŘEDA 13. května 2015 

 

9.30 – 10.00  Registrace účastníků 

10.00 – 10.45   Inkluze – Vladislava Kršková 

Co je integrace, integrace vs. inkluze. Integrace a inkluze jsou dva současné trendy českého 

školství ve směru k dětem se specifickými potřebami. Jaký je mezi nimi rozdíl a jaké jsou 

jejich výhody případně nevýhody, s tím vás seznámí Vladislava Kršková z o.p.s. Rytmus. 

 

10.45 – 11.30  Lekotéka v KJM – Mgr. Eva Vojtíšková, Martina Bartáková, Mgr. Soňa 

Štoudková, Ph.D. 

Půjčování didaktických hraček dětem s postižením. 

https://docs.google.com/forms/d/14I02QQTnJLth68bOiNCKO2FfS557FPE75Um4l4ecXSE/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/14I02QQTnJLth68bOiNCKO2FfS557FPE75Um4l4ecXSE/viewform?usp=send_form


   

 

                        

 

 

11.30  –  11.35 Přestávka 

11.35  –  13.00 Muzejní pedagogika  –  Mgr. Klára Smolíková  

Může muzejní pedagogika inspirovat vzdělávání v knihovnách? Paměťové instituce se čím dál 

více angažují v neformálním vzdělávání. Pojďme se společně podívat na cesty, které volí 

muzejní pedagogové v programech zaměřených na různé cílové skupiny návštěvníků. Kdy 

úzce navazovat na školní kurikulum, kdy vyplňovat bílá místa formálního vzdělávání a kdy 

vsadit na zábavu a potěšení, které si návštěvník odnese? Mgr. Klára Smolíková, 

místopředsedkyně Komise pro muzejní pedagogiku Asociace muzeí a galerií 

 

13.00  – 14.00  Oběd 

14.00  – 14.45  Pomůcky pro vzdělávání dětí – Mgr. Heda Lišková  

Doma vyráběné didaktické pomůcky pro děti s využitím materiálu „co dům dá". Praktické 

ukázky, seznámení s postupy tvorby, typy na jejich obměny. Představení pojmu Busy bags 

aneb pytlíkové aktivity pro děti. Lapbook – nový typ doma vyráběných zábavných 

encyklopedií". 

 

14.45 – 15.00  Přestávka 

15.00 – 16.00  Daltonská pedagogika – Mgr. Lukáš Bajer 

Workshop představí základní principy daltonské pedagogiky a formy jejich využívání na 

brněnských daltonských školách. V druhé části workshopu se letmo zaměříme na příležitosti 

k rozvoji dětského čtenářství, které nabízí daltonské úkoly využívající různé formy práce                        

s texty, a nastíníme možnosti, které v této oblasti v rámci „daltonu“ nabízí nové technologie. 

16.00   Konec 1. dne semináře 

 

ČTVRTEK 14. května 2015 

9.00 – 9.45  Lesní školky – Mgr. Klára Krchňavá 

„Lesní mateřské školky – předškolní vzdělávání převážně v přírodě. Jak se dětem daří                         

v lesních školkách, co rodiče láká na tomto předškolním vzdělávání, co děti dělají celý rok                    

v lese?“ 



   

 

                        

 

 

9.45 – 10.00  Přestávka 

10.00 – 11.45  „Jak se učit s dětmi, aby tomu rozuměli“ – Pokorná, ZŠ a MŠ Basic  

Jak motivovat děti, aby je učení bavilo, lépe se soustředily a snáze si učivo zapamatovaly. 

 

11.45 – 12.45  Oběd 

12.45 – 14.30  Workshopy (budou probíhat současně, v každé skupině max. 15 

účastníků)  

 

Výtvarná tvořivost jako prostředek rozvoje dětské osobnosti – Mgr. Hana Sakmarová 

Seminář zaměřený na průřez zahřívacími, diagnostickými, reflektivními, relaxačními a jinými 

technikami z artefiletiky a arteterapie. Několik vybraných technik si vyzkoušíme sami na sobě 

a zaměříme se na možnosti jejich zpracování a využití v práci s dětským kolektivem.  

Klíčové pojmy: představivost, fantazie, tvořivost, komunikace, zábava, relaxace, terapie, 

diagnostika 

 

Muzikoterapeutická pohádka – Mgr. Soňa Štoudková, Ph.D. 

Interaktivní příběh s využitím prvků celostní muzikoterapie a rozmanitých lidových                              

a etnických hudebních nástrojů (koncovka, fujarka, brumle, ústní harfa, djembé, šamanský 

buben, tibetské mísy, didgeridoo ad.) dovoluje všem účastníkům spoluvytvořit a prožít 

„pohádkový“ prostor, v němž je možné maximálně rozvinout fantazii, spontaneitu                               

a tvořivost. Kombinace aktivních a pasivních muzikoterapeutických technik podporuje rozvoj 

empatie, naslouchání, koncentrace, sebevnímání, schopnost relaxace ad. Lektorka 

absolvovala tříletý muzikoterapeutický výcvik v metodě Celostní muzikoterapie při FF UP 

v Olomouci, je členem Muzikoterapeutické asociace ČR. 

 

14.30 – 15.00  Reflexe, diskuse + závěr 

15.00   Konec semináře 

 
Statutární město Brno finančně podporuje Knihovnu Jiřího Mahena v Brně, příspěvkovou 
organizaci. 


