
 
 

 

 
   

POZVÁNKA NA VZDĚLÁVACÍ AKCI 

KREATIVITA VE VZDĚLÁVÁNÍ – JAK UMĚNÍ MĚNÍ UČENÍ 

Vážení, 

v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání Vás zveme na vzdělávací seminář: 

Kreativita ve vzdělávání – jak umění mění učení. 

 

Termín konání: 28. listopadu 2017, 15:00-18:00 

 

Místo konání: Kyjov, velká zasedací místnost v přízemí radnice 

Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov 

 

Lze fyziku a chemii vyučovat prostřednictvím divadla a performance? Dějepis animacemi 

nebo oblast Člověk a svět tancem? Na tomto workshopu Vám ukážeme, že využití umění                        

a spolupráce učitelů s umělci ve výuce je nejen možný, ale dokonce velice efektivní přístup, který 

má mnohé pozitivní dopady na žáky a který otevírá prostor pro využití kreativity učitelů i žáků. 

 Program Kreativní partnerství vznikl v roce 2002 v Anglii (www.creative-partnerships.com)   

a od roku 2013 je realizován také na školách v ČR. Představíme Vám postupy práce, jejich dopady 

i praktické ukázky toho, jak spolupráce umělců a učitelů na školách probíhá. 

 

Seminář povede lektorka Mariana Sršňová, která vystudovala politologii a evropská studia 

na FF Univerzity Palackého v Olomouci a religionistiku na FF Masarykovy univerzity v Brně. Oblasti 

vzdělávání se věnuje od roku 2008. V letech 2008-2010 působila na Ministerstvu školství, mládeže 

a tělovýchovy jako tajemnice náměstka skupiny pro sociální programy ve školství, kde se věnovala 

oblasti rovných příležitostí ve vzdělávání a strukturálním fondům. V roce 2010 založila Společnost 

pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s. Zde působí jako ředitelka a odborná garantka programu Kreativní 

partnerství, jehož hlavním cílem je vytvářet a podporovat spolupráci mezi učiteli a umělci ve výuce. 

Vede program Kreativní partnerství v České republice, podílí se na lektorské činnosti, tvorbě 

odborných materiálů a výstupů. Zastupuje Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s. , 

www.crea-edu.cz. 

  

Vzdělávací akce je realizována z finanční podpory projektu MAP ORP Kyjov - vzdělávání 

 v pohybu a pro účastníky je nabízen zdarma. 

Kapacita semináře je omezena, proto se prosím přihlašte prostřednictvím formuláře: 

https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/tridnicke-hodiny nebo napište na mail 

miladaduskova@kyjovske-slovacko.com nebo telefonicky 776 579 485. 

 

 
Těšíme se na setkání 

 
Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. 
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