Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o.
„Sport a zážitková pedagogika“
„Prožitek a zkušenost – edukační fenomén i pro 21. století“
Harmonogram konference
9:30 Zahájení konference – rektor Vysoké školy tělesné výchovy a sportu
PALESTRA - prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
Dopolední program – úvodní referáty – aula
(moderátor: doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.)
9.45 – 10.10
10.10 – 10.30

10.30 - 10.50

10.50 – 11.10

doc. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D. (FF UK)
„Formativní potenciál výchovy prožitkem a sociální pedagogika“
doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D. (VŠTVS PALESTRA, spol. s r.o.)
„Zkušenosti ze seminářů o možnostech řešení syndromu
vyhoření pro pedagogy v rámci jejich dalšího vzdělávání“
PhDr. Iva Klimešová, Ph.D., Mgr. Julie Wittmannová, Ph.D.,
Mgr. Jana Hoffmannová (FTK Olomouc)
„Perspektiva svobodně zvolené hry dítěte ve školním prostředí“
Mgr. Radka Mlynárová (Jazyková škola Mortimer)
„Prožitek v rámci cizojazyčné výuky“

11.10 – 11.30

Diskuse, coffee break

11. 30 – 11.45

Mgr. Tomáš Mirovský, DiS. (VŠTVS PALESTRA, spol. s r.o., MUNI
Brno)
„Bezpečnost při hromadných zájmových aktivitách jako zdroj
pozitivního prožitku“
doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. (VŠTVS PALESTRA, spol. s r.o.)
„Hodnocení úrovně rovnováhy u seniorů“
Mgr. Jana Kočerová (Teologická fakulta Jihočeské univerzity v ČB)
„Využití geocachingu v procesu zkušenostního učení“
Mgr. Vlastimil Jura
„ Využití živých zvířat v zážitkové pedagogice“
Mgr. Hana Bubníková
„Koučink v poradenství“
Diskuse, polední pauza – oběd - raut, prostor pro novináře

11.45 – 12.05
12.05 – 12.25
12.25 – 12.40
12.40 – 13.00
13.00 – 14.00

Odpolední program – workshopy a semináře – učebny dle rozpisu
14.00 – 17.00 Workshopy a semináře
Workshop A – učebna č. 1.A
„Motivace k dobrovolnictví na sportovních akcích a benefity pro dobrovolníky“
Vede Mgr. Tomáš Mirovský
Kapacita:
100 účastníků
Workshop B – tělocvična
„Relaxační cvičení s balančními pomůckami jako prevence stresu pro učitele“
Vede Mgr. Nechlebová
Workshop je připraven pro 2 skupiny osob
Kapacita:
skupina 14.00 – 15.30 – 12 účastníků
skupina 15.30 – 17.00 – 12 účastníků
Workshop C – učebna č. 11. A
„Pedagogická diagnostika v práci učitele“
Vede doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
Kapacita:
20 účastníků
Seminář – učebna bude upřesněna
"Zkušenosti ze stoletého trvání Československé republiky pro další rozvoj
výchovy v přírodě v ČR"
Vede doc. PhDr.Jan Neuman, CSc.
Kapacita:
40 účastníků
17.00 Ukončení konference – závěrečné slovo garantů konference
Obsah workshopů
„Motivace k dobrovolnictví na sportovních akcích a benefity pro dobrovolníky“
Organizace velkých sportovních akcí potřebují velké množství dobrovolníků. Benefity
pro dobrovolníky hrají velkou roli nejen v komunikaci s dobrovolníky při jejich náboru,
ale i v průběhu celé akce. A nemusí se jednat vždy jen o materiální benefity.
 Nastavení benefitů pro dobrovolníky
 Propojení dobrovolníků s vlastní akcí
 Dlouhodobá spolupráce s dobrovolníky, motivace k účasti na pravidelně se
opakujících akcích
 Získávání dobrovolníků k dlouhodobé spolupráci, motivace k celoroční činnosti
„Relaxační cvičení s balančními pomůckami jako prevence stresu pro učitele“
Cvičení pozitivně ovlivňuje nejen fyzickou, ale i emocionální rovinu, proto cvičební
sestava s využitím balančních pomůcek je vhodná jako kompenzace vertebrogenních
bolestí ale také jako důležitá prevence vzniku stresu u všech skupin učitelů.
 Seznámení s balančními pomůckami
 Efekt cvičení na prevenci bolestí zad a aktivaci hlubokého stabilizačního systému
 Cvičební sestavy s využitím balančních pomůcek
 Relaxační cvičení, různé druhy relaxačních cvičení
S sebou na workshop – vhodné oblečení na cvičení, ručník.

„Pedagogická diagnostika v práci učitele“
Pedagogická diagnostika je základem efektivní práce pedagoga a důležitým zdrojem
informací nejen pro další pedagogy a odborníky, ale i pro rodiče samotné. Důležitým
zdrojem pedagogické diagnostiky je přirozené pozorování, analýza chyb a hodnocení
dítěte.
 Fáze, varovné signály v diagnostice učitele
 Metody pedagogické diagnostiky a možnosti jejich využití v různých
pedagogických situacích, praktické užití v modelových situacích
 Zpracování dat, stanovení pedagogické diagnózy, pedagogická prognóza,
začlenění výsledků pedagogické diagnostiky do podpůrných opatření a plánu
pedagogické podpory, případně do individuálního přístupu k žákovi, evaluace
procesu
 Práce s chybou, práce s hodnocením.
„Zkušenosti ze stoletého trvání Československé republiky pro další rozvoj
výchovy v přírodě v ČR“
Výchova v přírodě je chápána v ČR velmi různorodě, stejně jako využívání prožitku a
zkušenosti. Výchova v přírodě dostává i u nás jiný rozměr - mnoho lidí si začíná
uvědomovat důležitost přírodního prostředí a význam aktivit v přírodě.
Historie pobytu a pohybu v přírodě v ČR od roku 1918 – náměty na diskusní
příspěvky:
 Přínosy organizací (Sokol, KČT, Skauting, Liga lesní moudrosti, YMCA aj.)
 Podněty z koncepcí a teorií např. Eubiotika, alternativní školy, koncepce
rekreace obyvatelstva, J. Foglar aj.
 Teorie a praxe mládežnických organizací v období 1948 - 1989 (výuka ve
školách, letní a zimní tábory mládeže, Pionýr, ČSM – SSM, ROH, Svazarm aj.)
 Přínosy vysokých škol ITVS, KTV na fakultách, programy pro střední, základní
a mateřské školy
 Změny a nové přístupy v rozvoji pohybu a pobytu v přírodě po roce 1989
 Současná koncepce výchovy v přírodě – možné reakce na trendy např.
nemoci z nedostatku kontaktů dětí s přírodou, ovlivňování zdravého vývoje
dětí, posilování vztahů k přírodnímu prostředí, podněcování tendencí
udržitelného rozvoje aj.
Výstup z konference
Výstupem konference a semináře bude vědecká kolektivní monografie „Přínosy
a možnosti využití učení a výchovy v přírodě a prožitkem v aktuálním
edukačním kontextu, i v historických souvislostech“, která bude věnována
přínosům a možnostem využití učení a výchovy v přírodě a prožitkem jak v aktuálním
edukačním kontextu, tak v historických souvislostech.
Konference je pořádána ve spolupráci s Vysokou školou zdravotnickou, o.p.s. v Praze
Konference je pořádána za laskavé podpory společnosti Pražská energetika, a.s.

