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Proč potřebujeme umění a učitele
výtvarné výchovy?
Protože nás učí nahlížet na jevy z různých úhlů, učí
nás vnímavosti a otevřenosti. Protože nás duševně
„zkrášluje“ a chrání nás před stereotypy komerce
a masovosti. Protože jazyk umění je „univerzálním jazykem“, kterému rozumí celý svět i beze slov. Protože
učitel výtvarné výchovy dokáže opatrovat a rozvíjet
dětskou představivost, zvídavost a tvořivost až do dospěláctví. Protože učí dítě vyjadřovat se, vnímat vlastní pocity a komentovat svět. Protože nachází hlubší
úroveň komunikace, jejíž stopy uvidí i ostatní a možná
řeknou slovo Umění.

Co tě na Katedře výtvarné výchovy PdF MU čeká?
Všeobecně se vzděláš v psychologii, filosofii, pedagogice, jazycích a současných informačních technologiích. Díky tomu lépe porozumíš lidskému vnímání
a chování, naučíš se komunikovat s lidmi, předvídat
jejich reakce a účinně ovlivňovat jejich životy. Výtvarného vzdělání dosáhneš přemýšlením a děláním. Budeš kreslit, malovat, modelovat, designovat, tisknout,
akčně tvořit, fotit, natáčet, stříhat, animovat, pořádat
vernisáže a sám vystavovat. V praxi si prověříš – jestli
si věříš! Projdeš se celými dějinami umění od pravěku až do příštího pondělí, vyletíš na společné výlety
za uměním nebo pojedeš studovat do zahraničí. Ale
hlavně - prožiješ čas ve společnosti tvořivých a inspirativních lidí!

Co z tebe asi bude?
tvor (protože kdo netvoří je netvor) | lektor v galerii,
v muzeu, animátor, kurátor | pedagog v mateřské, na
základní, střední či umělecké škole | výtvarník v střediscích volného času a specializovaných zařízeních |
ředitel a schopný manažer | dobrý manžel/manželka

Co katedra výtvarné výchovy
zkoumá?
Jak nepohřbít kreativitu školním vzdělávacím systémem v projektu Rozvoj kreativity ve školní i mimoškolní výtvarné pedagogice (MUNI/A/0882/2011). Jak
zprostředkovat současné umění v projektu Veřejný
diskurs výtvarného umění 3 (MUNI/B/0887/2011).
Jak zkvalitnit praxi studentů a život klientů se speciálními potřebami v projektu Speciální výtvarná výchova (CZ.1.07/2.2.00/15.0210)

BakalářskÝ STUDIJNÍ PROGRAM
—› Výtvarná výchova se zaměřením na vzdě

lávání (uplatnění na SŠ, ZUŠ, ZŠ)
—› Vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání (pro uchazeče s uměleckým směřováním)
—› Speciální výtvarná výchova se zaměřením
na vzdělávání (uplatnění v specializovaných
pracovištích pro znevýhodněné skupiny)
—› Pedagogické asistentství výtvarné výchovy pro ZŠ
—› Učitelství pro mateřské školy

MagisterskÝ STUDIJNÍ PROGRAM
—› Výtvarná výchova pro SŠ
—› Vizuální tvorba pro SŠ
—› Speciální výtvarná výchova se zaměřením

na vzdělávání
—› Galerijní pedagogika a zprostředkování
umění (připravující specialisty pro galerijní
a muzejní práci)
—› Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (pětiletý studijní program)
—› Učitelství výtvarné výchovy pro ZŠ

Katedra nabízí i celoživotní studijní programy
pro rozšíření učitelské kvalifikace.

Kde se můžeme setkat?
12. 01. 2013 Den otevřených dveří
11.–17. 03. 2013 Týden výtvarné kultury
(www.tvk-brno.cz)
květen 2013 Mezinárodní výtvarná soutěž
a výstava Fenomén kniha v Mendlově muzeu v Brně
květen 2013 Výstava bakalářských a diplomových prací v Galerii Sýpka mezi Vlkovem
a Osovou Bitýškou

Nebezpečí studia?
vyčerpání zásob kávy v bufetu | ztracení klíčů od skříňky | tři vernisáže v jeden den

SLEDUJ! —› www.ped.muni.cz/kvv
Katedra výtvarné výchovy PdF MU
3. patro, Poříčí 7, 603 00 Brno
e-mail: kafonkova@ped.muni.cz
tel.: 54949 3269

