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Jihlava vzdělává kulturou

Od září 2018 probíhají v Jihlavě
vzdělávací programy projektu Jihlava
vzdělává kulturou. Netradiční vzdělávací programy pro žáky a studenty ZŠ
a SŠ se odehrávají především v kulturních organizacích v Jihlavě, některé
však za nimi vyrážejí přímo do škol.
Cílem projektu je propojení kulturních organizací a škol v ORP Jihlava a
využití unikátních možností pro vzdělávání, které kulturní instituce nabízejí.
V rámci přípravné fáze (leden–květen
2018) se setkávali učitelé a vzdělávací
pracovníci kulturních organizací a společně připravovali programy na míru
šité potřebám škol.
Každá škola měla možnost vytvořit
jakousi poptávku po tématech, která
jim ve škole chybí. Programy využívají
netradičních metod práce z oblasti kultury a umění, které aktivizují žáky, zvyšují jejich zájem o problematiku.
Primárně se nezaměřují na předávání
pouhých znalostí, ale na rozvoj kompetencí (dle RVP), např. skupinovou
spolupráci, manažerské a organizační
dovednosti, komunikaci, kritické myš-

Café Etage
Masarykovo náměstí 39
2. 10. a 16. 10. a 30. 10. v 19.30
JAM SESSION
Živá improvizovaná jazzová a swingová hudba. Muzikanti, kteří by se
chtěli přidat, jsou vítaní.
24. 10. v 19.30
KONCERT JAN SPÁLENÝ TRIO
Žijící legenda českého blues se
svým triem.

ZUŠ Jihlava
Masarykovo náměstí 16,
www.zus-jihlava.cz
10. 10. v 18.00
KLAVÍRNÍ KONCERT FRANTIŠKA JEŘÁBKA
Koncertní sál ZUŠ v 18. hod.
16. 10. v 17.30
KYTAROVÝ KONCERT ŽÁKŮ
ZUŠ
Koncertní sál ZUŠ v 17.30hod
17. 10. v 18.00
KLAVÍRNÍ KONCERTÍK ŽÁKŮ
KLAVÍRNÍHO ODDĚLENÍ
Koncertní sál ZUŠ v 18. hod
22. 10. v 18.00
PĚVECKÝ KONCERT „MOZARTE!“
Účinkuje Ondřej Slavičínský.
Koncertní sál ZUŠ v 18. hod
31. 10. v 18.00
VĚRNÍ ŽÁCI SE VRACEJÍ
Koncert bývalých žáků školy
Koncertní sál ZUŠ v 18. hod

Dům dětí a mládeže
Brněnská 46, tel. 567 303 521,
e-mail: ddmjihlava@ji.cz,
www.ddmjihlava.cz
13. 10. ve 13.30
DRAKIÁDA
Tradiční a velmi populární létací soutěž. Již 25. ročník soutěže létání papírových i jiných draků doprovázený

PROJEKT Jihlava vzdělává kulturou byl velmi dobře přijat, a je zaměstnavateli považován za velmi smysluplný, neboť může z dlouhodobého hlediska přispět k budování kompetencí žáků a studentů, které jim umožní lépe uspět na trhu práce.

Foto: archiv MMJ
lení apod.
a signaturách a rozlišovat různé literárPřínos pro žáky lze dobře ukázat na- ní žánry, seznámí se s formální podopříklad na programu „Tři v jednom“, bou citací v odborném textu.
který se zabývá životem a dílem básníDoplní si historický kontext formou
ka Jana Zahradníčka a tématem „bás- badatelského zpracování dokumentů
ník v době totality“.
a dobových propagačních materiálů,
Během jednoho vyučovacího dne vyzkouší si autentické podmínky samistudenti navštíví knihovnu, muzeum a zdatu.
divadlo. Naučí se ověřit správnost texV divadelní dílně studenti zúročí
tů, orientovat se v knihovním systému získané informace a vytvoří dramaticsportovními disciplínami a výtvarnou
dílnou. Od 13:30 doprovodný program, od 14:00 do 14:50 prezence.
V 15:00 vzlet draků a dráčků. Vzletné
za každého draka 40,-. S sebou vlastního draka.
Pro všechny soutěžící připraveny odměny. Těšíme se na vás na Henčově.
Více informací na webu DDM Jihlava: www.ddmjihlava.cz nebo na Facebooku: https://www.facebook.com/
ddmjihlava
V areálu letiště Henčov

Family a Senior Point
Palackého 26, tel. 564 602 445,
605 660 445,
e-mail: familypoint.jihlava@gmail.
com, jihlava@familypoint.cz,
www.jihlava.familypoint.cz
Na všechny akce je třeba se předem
přihlásit osobně nebo na tel. 605
660 445, případně emailem: jihlava@familypoint.cz.
1. 10. – 3. 10.
DNY PRO SENIORY
Třídenní akce pro seniory - přesný
harmonogram k dispozici v Senior Pointu.
8. 10. v 15.30
JAK SE ORIENTOVAT V MEDIÁLNÍM SVĚTĚ
Jak rozeznat falešné zprávy a dezinformační maily, čemu lze věřit, a jak
nenaletět podvodníkům KrÚ Jihlava,
místnost B 3.16
10. 10. v 9.30
TVOŘIVÉ KLUBÍČKO
Kreativní dílničky pro předškolní a
mladší děti.
FP Jihlava, Palackého 26
16. 10. v 15.30
TANEČKY S RADKOU
(pro děti od 2,5 do 6 let) - taneční
hrátky s říkadly a překážkovou dráhou.
SŠ TRIVIS, Brněnská 68
17. 10. v 15.00
(NEJEN) SENIOŘI A ELEKTROKOLO

Bezpečnost cyklistů v silničním
provozu, právní legislativa.
KrÚ Jihlava, místnost B 3.16
18. 10. v 16.00
AROMATERAPIE PRO MATKU A DÍTĚ
Zaměřeno na prevenci a posílení
imunity
Gravid centrum Jihlava, Palackého 44
25. 10. v 15.00
PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY
STÁRNUTÍ
O psychických jevech doprovázejících stárnutí, a pečování o seniory
KrÚ Jihlava, místnost B 3.16
31. 10. v 15.00
PREVENCE MOZKOVÉ MRTVICE a snížení rizika respiračních
onemocnění používáním zdravotní
techniky
KrÚ Jihlava, místnost B 3.16

Centrum pro rodinu Vysočina

ké etudy, které je na pozadí básníkova
osudu povedou k vyjádření vlastního
postoje k tématům, jako je jinakost,
vnitřní síla, svoboda, vztah k rodině a k
rodnému místu.
Do celého projektu se zapojilo 6 základních škol z Jihlavy a blízkého okolí,
1 střední škola (Gymnázium Jihlava)
a 9 kulturních organizací (Městská
knihovna Jihlava, Muzeum Vysočiny
Jihlava, Horácké divadlo Jihlava, Oblastní galerie Vysočiny, Dům Gustava
Mahlera, Centrum dokumentárního
filmu, UNArchitekti, Nultá generace
a DIOD). V projektu vzniklo sedm
vzdělávacích programů, které získaly finanční podporu od města Jihlavy v celkové výši necelých 450 tisíc korun.
Projekt však neznamená jen finanční
podporu, výsledky byly současně prezentovány i místním regionálním podnikatelům, a bylo zjišťováno, jak se cíle
projektu kryjí s potřebami podnikatelského sektoru.
Více informací o vzdělávacích projektech naleznete na https://www.jihlavavzdelavakulturou.cz..
-tzsmekalovi.cz).
Program je zaměřený na:
� sebeúctu, úctu a spojené nádoby
� jak se neztratit v manželství
� jak najít opěrné body, když se
všechno kolem hroutí
� jak najít možnosti, kde kompenzovat neporozumění ve vztahu
� posílení sebevědomí a vnitřní
krásy ženy.
Pracovat budeme samostatně i
v malých skupinkách, s možností
osobní konzultace s lektory.
Cena: 1.800 Kč nebo 2.000 Kč, pokud by cena byla překážkou, je možná osobní dohoda.
10. 10. a 19. 10. v 18.00
SPOLU A NAVŽDY v Centru pro
rodinu
Příprava snoubenců k církevnímu
sňatku. Dva večery, doplňující přípravu kněží, probíhají formou setkání s
manželským párem.

F Point

Chlumova 3 (2. Patro),
tel. 739 247 357, www.centrumrodin.cz

Masarykovo náměstí 34,
www.fpoint.cz

2. 10. v 9.00
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V
RÁMCI TÝDNE PĚSTOUNSTVÍ
(9.00 – 16.30) a beseda s pěstounkou (od 17.00)
V Kraji Vysočina je letos první říjnový
týden věnovaný tématu pěstounství. V
rámci osvěty se také my připojujeme, a
srdečně zveme všechny zájemce o téma
náhradního rodičovství. Přijďte se dozvědět více na Den otevřených dveří
(9:00 - 16:30) nebo v 17:00 na besedě s pěstounkou, kterou dlouhodobě
doprovázíme. Dozvíte se o radostech i
úskalích pěstounské péče, prostor bude
samozřejmě též pro Vaše otázky.
Kapacita míst je omezená, je třeba
se přihlásit na pestouni@centrumrodin.cz nebo 739 521 580.

11. 10. v 18.00
MOLDAVSKÁ VEČEŘE
z cyklu „Celosvětové večeře“
Jako obvykle ochutnáte tradiční
moldavská jídla, poslechnete si povídání o této zemi a její kultuře, zažijete
příjemnou a přátelskou atmosféru.
Nahlášení a rezervace míst je nutná
předem. Cena je 150 Kč (cena pokrývá náklady na večeři).
Nahlásit se můžete na tel: 774612268,
email: fpoint@fpoint.cz nebo osobně.

5. 10. – 7. 10.
VÍKEND PRO ŽENY - Brajnerův
Dvůr u Horní Cerekve
Motivačně vzdělávací víkend pro
ženy vedený odborníky, manžely Irenou a Petrem Smékalovými (www.

Zoo Jihlava
Březinovy sady 10, tel. 567 573 730,
e-mail: jizoo@zoojihlava.cz,
www.zoojihlava.cz
4. 10. v 17.00
Klubový večer - NORSKO –
ZEMĚ, KDE SLUNCE NEZAPADÁ
Tomáš Havel, fotograf a cestovatel
přijede povykládat o svých cestách
a zážitcích z Norska. Vstupné 40 Kč.
Centrum PodpoVRCH

