
 

                        Letní škola artefiletiky 2010 
                                          5. - 9. července 2010  

Účastníci jsou formou praktického, zážitkového a současně velmi osobního setkání seznámeni s reflektivně 
tvořivým přístupem k umění. Jsou konfrontováni se svou vlastní kreativitou. Současně se jim nabízí množství 
použitelných nápadů, návodů a zážitků. Program je založen na integraci hudby, výtvarného i dramatického 
umění, jako součásti lidského života a je pojat jako komplex praktických, zážitkových metod, které si účastníci 
mohou odnést do své praxe. Všichni účastníci během pobytu projdou čtyři dílny:  

A) Barvy - Cílem je přiblížit a umožnit účastníkům zvnitřnění tvůrčího uměleckého dojmu. Dílna seznamuje 

účastníky se zážitkovým uchopení výtvarného umění. Umění kresby a malby se přesouvá k umění estetického 
cítění, vyladění se na autora a dílo. Umožňuje emotivní zážitek umění. Barvy oslovují naše oči a prostřednictví 
nich i naše vnitřní ladění a pocity. Celá dílna je sledem interakčních činností, které jim dávají vyniknout a 
formou výtvarného zpracování je vynášejí navenek. Z abstraktního prožitku se tak stává umělecký proces.  

B) Zvuky - Cílem je umožnit kontakt i spontánní hru na netradiční hudební nástroje a práci s vlastním 

hlasem. To vede k umění improvizace a k zživotnění hudby, k interakci člověka s hudbou samou. Praktická 
dílna nabízí aktivní, živý a neotřelý způsob kontaktu s hudbou. Vyvážením aktivní části je muzikofiletická 
relaxace. Účastníci dílny mají možnost seznámit se s různými formami hudebních relaxací, jako i netradičními 
hudebními nástroji celého světa, získají informace o vhodném výběru nástrojů, dozví se o historii a tradici 
hudby u nás i ve světě. Budou mít možnost některé z nástrojů sami také vyzkoušet. Seznámí se s rozdíly v 
ladění. Prožijí jednu s forem pasivní relaxace. Dané znalosti budou moci uplatnit při své práci i v osobním 
životě.  

C) Pohyb - Cílem je navázat bližší kontakt se svými pohybovými možnostmi a projevy, uvědomit si vlastní 

škálu a případně ji i přehodnotit, či rozšířit. Součástí je i práce s výrazem, a to jak pohybovým, tak i mimickým. 
Hlavním principem této dílny je koncentrace na neverbální projev prostřednictvím pohybů a pohybových reakcí 
těla. Tempo dílny prochází od prožitku jemné svalové reakce až ke spontánnímu tanci a uvolnění vnitřních 
pohybových bariér. Účastníci si projdou celým cyklem od jednoduchých „malých“ pohybů, přes rytmicky se 
opakující pohybové sekvence, spontánní i tradiční tanec až k akcentovaným silovým pohybovým projevům.  

D) Tělo - Cílem je směřovat k většímu kontaktu s vlastním tělem a k uvědomování si vlastních pocitů. Dílna 

bude zaměřena na práci s vlastním tělem, směrem k uvolnění a překonání stresu. Cvičení obsažená v dílně 
vycházejí z bioenergetiky a psychoterapie orientované na tělo. Obsahovat bude jak jemná cvičení, (relaxace, 
uzemnění, centrování), tak expresivní techniky (vybíjení) s prvky tvořivé dramatiky. 
 
Letní škola též nabízí možnosti propojení dílen a témat jako takových. Je příležitostí k emocionálnímu proži tku 
umění, právě emocionální prožitek zanechává nesmazatelný otisk v estetickém cítění dospělých, kteří se 
zabývají výukou a výchovou i výkonem pomáhajících činností.  

Doporučeno:  pedagogickým pracovníkům 
všech typů a stupňů škol a 
školských zařízení a 
ostatním zájemcům 

Poplatek:  3600 Kč (možno rozdělit na 
2000 za kurz a 1600 za pobyt a 
stravu)  

Pracoviště:  Jihlava  Garant:  Mgr. Miloslav Vyskočil  

Místo konání:  Lesní penzion Podmitrov, cca 
20 km severovýchodně od 
Velkého Meziříčí, kraj 
Vysočina, www.podmitrov.cz  
Autobus z V. Meziříčí a zpět 
zajištěn. 

Lektor:  Mgr. Jitka Géringová, 
Bc. Hana Linhartová, 
Svatava Drlíčková, 
Mgr. et MgA. Martin Sedláček  

Počet hodin:  30 vyučovacích hodin  
 

č. akreditace MŠMT  
25 351/2008-25-528 

Jedná se volné pokračování.  Přihlašujte se prosím písemnou přihláškou, faxem, e-mailem nebo elektronicky na  
www.nidv.cz-programová nabídka-další témata vzdělávání-krajské pracoviště Jihlava-1.pololetí 2010. V ceně je 
zahrnut i  pobyt a plná penze. 
Mgr. Miloslav Vyskočil, tel.:567 571 822, fax. 567 571 839, mobil: 775 571 666, e-mail: vyskocil@nidv.cz 

http://www.podmitrov.cz/
http://www.nidv.cz-programová/
mailto:vyskocil@nidv.cz


 

 

                                        Prožitkový přístup a artefiletika v letní škole 
 

 

 

Pojem artefiletika pochází z latinského ars, artis, což znamená umění, a řeckého slovního 
kořene -fil-, který vyjadřuje vztah či příznivý postoj.  
Cílem artefiletiky je obohacování kulturního potenciálu žáků, rozvíjení jejich sociálních 
kompetencí a prevence selhávání prostřednictvím uměleckých aktivit reflektovaných v 
žákovské skupině. Toto obohacování je založeno na respektování osobních zkušeností a 
potřeb žáků a směřuje k jejich harmonickému intelektuálnímu a morálnímu rozvoji 
prostřednictvím reflektivní komunikace. 
 

Z hlediska kurikulární reformy ve vzdělávání je artefiletika jednou z možností, jak pomoci 
naplnit její cíle a přitom respektovat současné vývojové trendy umělecké a kulturní výchovy, 
s důrazem na individuální přístup k žákům.  
Plně se zde nabízí využití mezipředmětových vztahů a začleňování metod, forem a postupů 
nejen výtvarných, ale i dramatických, literárních, hudebních a pohybových.  
 

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) uspořádal v letech 2006 až 2008 tři ročníky 
akreditované Letní školy artefiletiky na Vysočině. Ročník 2009 je plánován na 13. -17. 
července v Lesním penzionu Podmitrov a opět ho organizuje krajské pracoviště Jihlava. 
 
Celý třicetihodinový program je pojat jako komplex praktických, zážitkových metod, které si 
účastníci mohou odnést do své praxe se žáky a mládeží tak, jak jim budou předloženy nebo 
je mohou přizpůsobit konkrétním podmínkám pracoviště, ze kterého pocházejí. Současně 
však komplex metod ponechává dostatek prostoru pro vlastní, individuální kreativní přístup. 
Program je rozdělen do čtyř pracovních dílen: Barvy, Zvuky, Pohyb a Tělo. Účastníci budou 
mít během pobytu příležitost projít si a zažít všechny čtyři dílny. 
Letní škola též nabízí možnosti propojení dílen a témat jako takových. A je příležitostí k 
emocionálnímu prožitku umění. A právě emocionální prožitek zanechává nesmazatelný otisk 
v estetickém cítění dospělých, kteří se zabývají výukou a výchovou.  
 

A) Barvy 

      Cílem je přiblížit a umožnit účastníkům zvnitřnění tvůrčího uměleckého dojmu. Dílna 
seznamuje účastníky se zážitkovým uchopení výtvarného umění. Umění kresby a malby se 
přesouvá k umění estetického cítění, vyladění se na autora a dílo. Umožňuje emotivní zážitek 
umění. Barvy oslovují naše oči a prostřednictví nich i naše vnitřní ladění a pocity. Celá dílna 
je sledem interakčních činností, které jim dávají vyniknout a formou výtvarného zpracování je 
vynášejí navenek. Z abstraktního prožitku se tak stává umělecký proces.  

 

B) Zvuky 
Cílem je umožnit kontakt i spontánní hru na netradiční hudební nástroje a práci s vlastním 
hlasem. To vede k umění improvizace a k zživotnění hudby, k interakci člověka s hudbou 
samou. Praktická dílna nabízí aktivní, živý a neotřelý způsob kontaktu s hudbou. Vyvážením 
aktivní části je muzikofiletická relaxace. Účastníci dílny mají možnost seznámit se s různými 
formami hudebních relaxací, jako i netradičními hudebními nástroji celého světa, získají 
informace o vhodném výběru nástrojů, dozví se o historii a tradici hudby u nás i ve světě. 
Budou mít možnost některé z nástrojů sami také vyzkoušet. Seznámí se s rozdíly v ladění. 



Prožijí jednu s forem pasivní relaxace. Dané znalosti budou moci uplatnit při své práci i v 
osobním životě.  

 

C) Pohyb 
Cílem je navázat bližší kontakt se svými pohybovými možnostmi a projevy, uvědomit si vlastní 
škálu a případně ji i přehodnotit, či rozšířit. Součástí je i práce s výrazem, a to jak pohybovým, 
tak i mimickým. Hlavním principem této dílny je koncentrace na neverbální projev 
prostřednictvím pohybů a pohybových reakcí těla. Tempo dílny prochází od prožitku jemné 
svalové reakce až ke spontánnímu tanci a uvolnění vnitřních pohybových bariér. Účastníci si 
projdou celým cyklem od jednoduchých „malých“ pohybů, přes rytmicky se opakující 
pohybové sekvence, spontánní i tradiční tanec až k akcentovaným silovým pohybovým 
projevům.  
 
 
      D) Tělo 
Cílem je směřovat k většímu kontaktu s vlastním tělem a k uvědomování si vlastních pocitů. 
Dílna bude zaměřena na práci s vlastním tělem, směrem k uvolnění a překonání stresu. 
Cvičení obsažená v dílně vycházejí z bioenergetiky a psychoterapie orientované na tělo. 
Obsahovat bude jak jemná cvičení, (relaxace, uzemnění, centrování), tak expresivní techniky 
(vybíjení). 
 
Jednotlivá témata dílen jsou pečlivě vybrána a navazují na sebe tak, aby harmonizovala 
introjektivně zaměřené procesy s extrojekty a mohli tak účastníci relaxovat, načerpat nové síly 
a otevřít se přílivu nových podnětů, nápadů a zkušeností. 
 
Specifická je závěrečná část celého programu, v níž se propojuje a snoubí hudba 
s výtvarným dramatickým i pohybovým prožitkem. Celý program touto poslední velkou 
společnou dílnou vrcholí. 
 
 
Pokud jste ze školy či školského zařízení, můžete se přihlásit on-line na www.nidv.cz, 
www.nidv.cz-programová nabídka-další témata vzdělávání-krajské pracoviště Jihlava-
1.pololetí 2010 
 
Písemné přihlášky prosím posílat na  adresu: NIDV, krajské pracoviště Jihlava, Zborovská 3, 
586 01 Jihlava. 
 
Přihlaste se prosím včas. 
 
 
Mgr. Miloslav Vyskočil 
garant Letní školy artefiletiky 
 

vyskocil@nidv.cz 
775 571 666 
 

 

 

http://www.nidv.cz/
http://www.nidv.cz-programová/


                                                                                         
                                                                                                                     

 

A. POPLATEK UHRADÍ ÚČASTNÍKŮM ŠKOLA/ORGANIZACE - faktura 

Datum narození* Titul, jméno a příjmení Místo narození   
(je-li mimo ČR, uveďte město a stát)              

Kontakty na účastníka 
Podpis 
účastníka 

 
 
 

  Tel./fax:  

e-mail: 

   Tel./fax:  

e-mail: 

 

B. POPLATEK UHRADÍ ÚČASTNÍK SÁM – v hotovosti při prezenci 

Datum narození* Titul, jméno a příjmení Místo narození   
(je-li mimo ČR, uveďte město a stát)              

Adresa bydliště účastníka 
Podpis 
účastníka 

     

Tel./ e-mail: 

     

Tel./e-mail: 
 
Stornovací podmínky: 

 Přihlášku na vzdělávací program je možné ze závažných důvodů zrušit na základě písemné žádosti nebo e-mailem a to: 
o do pěti pracovních dnů před konáním jednorázového programu 
o do patnácti pracovních dnů  před konáním periodicky se opakujícího programu. 

V kratším termínu může škola/organizace vyslat náhradníka nebo samoplátce. 

 V případě neomluvené účasti se účtuje stornovací poplatek ve výši 100%. 
 

V ……………………………………dne…………………………  Podpis ředitelky/le a razítko školy/organizace:…………………………………………………………………… 
 

 
Přihlášky zasílejte na  krajské pracoviště Jihlava, Zborovská 3, 58601 Jihlava 

*NIDV používá datum a místo narození pro databázi k vystavení osvědčení dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a zavazuje se osobní 
údaje o účastnících chránit v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

Číslo programu: 10-05-24-01 Úplný název školy/organizace: 
(dle zřizovací listiny) 

 

Název programu: 
Letní škola artefiletiky 

 
 

Fakturační adresa 
školy/organizace: 
(dle zřizovací listiny; ulice, PSČ, město) 

 

Datum: 5. –9. července 2010 IČ školy/organizace: 
(důležitý údaj pro fakturaci) 

 

Poplatek: 3 600 Kč Kontakty: 
(na školu/organizaci) 

Tel./fax: 

e-mail: 

    ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 
                na jeden vzdělávací program 


