Pozvánka a program
Odborného diskusního fóra č. 2
„Problematika hlasu v učitelské profesi“
Klíčová aktivita č. 5: Odborná diskusní fóra
Termín konání: úterý 19.3 2013; 13:30 – 19.30 hodin
Místo konání: Západočeská univerzita v Plzni, Katedra pedagogiky FPE, Chodské nám.
Účastníci diskusního fóra:
Reprezentanti zdravotnického zařízení Medical Healthcom spol. s r.o.:
prim. MUDr. Jitka Vydrová – garant klíčové aktivity, prim. MUDr. Olga Bendová, MUDr. Jana Dubová,
Mgr. Regina Szymiková, Jiřina Marková – Krystlíková
Reprezentanti ZČU v Plzni:

Mgr. Pavla Sovová, Ph.D., Mgr. et Mgr. Romana Feiferlíková, Ph.D.
Studenti ZČU v Plzni:

Studenti bakalářského oboru Učitelství pro MŠ, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, studenti dalších různých
bakalářských a magisterských učitelských oborů

CÍLE ODBORNÉHO DISKUSNÍHO FÓRA
Smyslem Odborného diskusního fóra je setkávání reprezentantů zdravotnického zařízení Medical Healthcom
spol. s r.o., akademických pracovníků a studentů Západočeské univerzity v Plzni nad aktuálními tématy z
oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu v oblasti lidského hlasu.
Součástí Odborného diskusního fóra je vyhodnocení spolupráce za předchozí období a stanovení priorit a
dalšího rozvoje spolupráce.

Projekt s registračním číslem CZ.1.07/2.4.00/17.0009 je
realizován zdravotnickým zařízením Medical Healthcom
spol. s r.o. (www.hlasovecentrum.cz) ve spolupráci
s Univerzitou Palackého v Olomouci (www.upol.cz).

Program:
13.00 – 13.30 Registrace účastníků
13.30 – 15.00 Úvod
Diskuze zaměřená na oblast:
 Přehled dosavadní spolupráce cílových skupin a dosažených výsledků
 Specifika hlasové přípravy učitelů a jejich vzdělání v oblasti hlasu
 Tvorby bakalářských a diplomových prací řešících hlasovou problematiku
15.00 – 15.10 Přestávka
15.10 – 16.40 Diskuze zaměřená na oblast:
 Hlasové poruchy specifické pro pedagogy všech stupňů škol
 Důvody vzniku nejčastějších poruch hlasu
 Hlasová hygiena
 Moderní diagnostické a terapeutické možnosti lékařské péče o hlas
16.40 – 16.50 Přestávka
16.50 – 18.20 Diskuze zaměřená na oblast: metodického a pedagogického vedení edukace hlasu
 Využití dechových technik
 Způsoby vedení a využití dechových tréninků
 Vyhodnocení vhodnosti použití různých druhů rezonančních cvičení
 Vyhodnocení úspěšnosti a vhodnosti různých metodických a pedagogických
vedení
18.20- 18.30 Přestávka
18.30 - 20.00 Interaktivní diskuse
 Definování klíčových oblastí pro další období vzhledem k aktuálním tématům
souvisejícím s výukou a výzkumnou činností na obou fakultách a ve
zdravotnickém zařízení Medical Healthcom spol. s r.o.
 Hodnocení dosavadní spolupráce cílových skupin a dosažených výsledků

Projekt s registračním číslem CZ.1.07/2.4.00/17.0009 je
realizován zdravotnickým zařízením Medical Healthcom
spol. s r.o. (www.hlasovecentrum.cz) ve spolupráci
s Univerzitou Palackého v Olomouci (www.upol.cz).

