SEMINÁŘ PRO ABSOLVENTY
A DALŠÍ ZÁJEMCE

ČTVRTEK 22. 5. - SOBOTA 24. 5. 2014
Program účastníkům nabízí prohloubení kompetencí k dialogickému promýšlení aktuálních
témat týkajících se kulturních, náboženských,
sociálních a dalších oblastí života. Obsahy se
budou vztahovat k vybraným vzdělávacím
oblastem RVP a k oblastem souvisejícím
s křesťanskou vírou.
Začátek: čtvrtek 22. 5. v 18 hodin
Závěr: sobota 24. 5. ve 12 hodin
Cena: 1 000 Kč
zahrnuje ubytování, stravu, kurzovné
Místo: Exerciční dům, Český Těšín,
Masarykovy sady 24
Do Těšína je přímé vlakové spojení z Prahy
i ze Slovenska. Ubytování je zajištěno se vším
pohodlím v jednolůžkových a vícelůžkových
pokojích. Platí se hotově během kurzu nebo
předem bankovním převodem.
Program je akreditován MŠMT ČR v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

KONTAKTY

PŘIHLÁŠKY
Zuzana Pohludková
Katechetické a pedagogické centrum (KPC)
Biskupství ostravsko-opavské
Kostelní náměstí 1
728 02 Ostrava 1
e-mail kpc@doo.cz, mobil 731 136 051
kpc.doo.cz
Přihlášeným zašleme další informace.
ODBORNÁ GARANTKA
Doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D.
Teologická fakulta Jihočeské univerzity
Kněžská 8
370 01 České Budějovice
e-mail muchova@tf.jcu.cz
www.tf.jcu.cz
LEKTORKA
Mgr. Jarmila Plačková
Katechetické a pedagogické centrum
Kostelní náměstí 1
728 02 Ostrava 1
e-mail jplackova@doo.cz
mobil 731 625 612

Filosofie
a teologie
pro život
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PRO KATECHETY A KATECHETKY
PRO VYUČUJÍCÍ MŠ, ZŠ A SŠ
2013—2015
KATECHETICKÉ A PEDAGOGICKÉ CENTRUM
Biskupství ostravsko-opavské

POPIS
PROGRAMU

KURZY
NABÍZEJÍ

Filosofie a teologie pro život je didaktická
metoda, která se vyvinula z programu Filosofie
pro děti, jehož autorem je profesor logiky
a estetiky v USA Matthew Lipman
(1923–2010). Cílem programu je rozvíjet kritické, tvořivé a angažované myšlení účastníků
a kompetence dobře se rozhodovat a jednat.
V současnosti se program rozvíjí nejen v mateřských, základních a středních školách, ale
také ve výuce náboženství. KPC v Ostravě
navazuje na další aplikaci programu nazvaného
Filosofické a teologické dialogy s dětmi,
mladými a dospělými a nabízí tento program
farnostem.
Východiskem k dialogu je nejčastěji příběh,
který odráží skutečnosti a problémy týkající
se skupiny účastníků. Příběhy jsou podnětem
pro kladení otázek, pro dialogické hledání
a nacházení odpovědí, pro hledání pravdy
a orientace ve světě.
Cílem je, aby společné dialogy prohlubovaly
vybraná témata, nabídly filosofické a teologické promýšlení života, světa a obohatily účastníky novou zkušeností, poznáním a smyslem.

KNĚŽÍM, KATECHETŮM A KATECHETKÁM
rozvíjení schopností ve skupinách dětí,
mladých a dospělých
 promýšlet křesťanské učení a morálku v konfrontaci se životem v současné společnosti,
 nacházet hloubku křesťanské spirituality,
 hledat a nacházet křesťanské hodnoty
v osobním, rodinném a veřejném životě,
 žít ve společenství církve, slavit svátosti
a svátky.

Garantkou programu je doc. PhDr. Ludmila
Muchová, Ph.D., autorka příběhů a metodických materiálů pro různé věkové skupiny.

VYUČUJÍCÍM NÁBOŽENSTVÍ
rozvíjení schopností žáků
 zdůvodňovat křesťanskou víru v dialogu
s pluralitní společností a vědeckým pohledem na svět,
 řešit konflikty v dialogu s křesťanskými
hodnotami,
 porozumět biblickým textům,
 reflektovat a kriticky hodnotit dějiny
křesťanství a katolické církve.
VYUČUJÍCÍM VE ŠKOLÁCH
rozvíjení schopností žáků
 naplňovat klíčové kompetence a průřezová
témata hlavně v oblasti hodnot a postojů.
Další informace na webu kpc.doo.cz a p4c.cz

ZÁKLADNÍ
KURZ
I. ČÁST,
STŘEDA 29. 1.—SOBOTA 1. 2. 2014
Uvedení do teorie a praxe programu, zásady
vytváření hledajícího společenství
Filosofický a teologický způsob vedení dialogu, jehož východiskem jsou zejména příběhy
Praktická cvičení rozvíjející techniky myšlení
II. ČÁST, ÚTERÝ—SOBOTA ZÁŘÍ 2014
Praktická cvičení prohlubující filosofické
a teologické dialogy ve skupině.
Teoretické základy zpracování metodických
manuálů a vytváření manuálů k tématům,
které si účastníci vyberou.
Didaktické nástroje pro utváření křesťanské
identity v pluralitní společnosti.
III. ČÁST, ÚTERÝ—SOBOTA ÚNOR
Vybraná témata z hermeneutiky — výklad
a porozumění textům, umění překladu.
Teoretické základy a praktická cvičení výběru
a tvorby motivačních příběhů.
Části kurzu na sebe navazují a účast je nutná
v plném rozsahu. Kurz je akreditován MŠMT.
Cena I. části 1 700 Kč (ubytování, strava, kurzovné)
Zahájení vždy v 18.00, závěr v sobotu ve 12.00
Místo konání Český Těšín, Exerciční dům

