Č. j.: UKKTF/55067/2020

Vyřizuje: Matisovská

V Praze dne 19.2.2020

Věc: Vyhlášení programu celoživotního vzdělávání „Bibliodrama 2“
Číslo kurzu (dle SIS): 6192
Vztah k akreditovaným programům:1
Kurz je realizován v rámci akreditovaných programů KTF. (Jedná se o nehospodářskou činnost.)
Název:
Název (AJ):
Zaměření programu:
Uskutečňovatel:
Součást:
Způsob výuky programu:
Jazyk, v němž je program uskutečňován:
Charakteristika programu:

Bibliodrama 2
Program CŽV - zájmový
Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy
Katedra pastorálních oborů a právních věd
Prezenční
čeština
Bibliodrama je jedna z interaktivních,
kreativních metod práce s biblickým textem, jež
využívá postupů zážitkové pedagogiky,
skupinové práce a biblické exegese. Jejím
hlavním cílem je osobní setkání člověka s
biblickým poselstvím, a to na rovině zkušenosti.
Nejde tedy primárně o poznání racionální, nýbrž
existenciální, o konfrontaci osobních zkušeností
jednotlivce se zkušenostmi ostatních členů
skupiny a s hodnotami uloženými v biblickém
textu.
Seminář v letním semestru je zaměřen na
využití bibliodramatu ve spojení s prvky
duchovní obnovy. Na semináři bude ponechán
větší prostor samostatné práci, meditaci a
modlitbě.
Seminář se bude konat mimo Prahu, pokud se
podaří zajistit ubytování. Místo bude upřesněno
(pravděpodobně Slaný - karmelitánský klášter;
záleží na možnostech).
Velikost skupiny: max. 15 účastníků.
Pro všechny ročníky a obory.

Charakteristika programu (AJ):
1

Položku „Kurz je realizován v rámci akreditovaných programů KTF“ zvolte v případě, že se kurz obsahově
překrývá s předměty, které se v rámci platných akreditací na KTF vyučují. Kurz CŽV/U3V přitom nemusí být
přesně shodný s některým z předmětů prezenčního studia. Jedná o většinu nabízených kurzů.
Studijní oddělení
Thákurova 3, Praha 6, 160 00, IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208
tel: +420 220 181 402, +420 220 181 383, fax: +420 220 181 234, studijni@ktf.cuni.cz, www.ktf.cuni.cz

Profil absolventa:
Profil absolventa (AJ):
Časový a obsahový plán programu:

Práce s vybraným biblickým textem, známým
předem, různými metodami; liturgie, modlitba
(dobrovolné) a vlastní meditace účastníků;
práce se odehrává v časově určených
jednotkách
Datum konání: 7.5. (večer) - 10.5. (odpoledne)
2020; místo bude stanoveno podle možností
mimo Prahu (Slaný - karmelitáský klášter,
možná jinde - podle možností)

Časový a obsahový plán programu (AJ):
Podmínky přijímání zájemců:

Podmínky přijímání zájemců (AJ):
Podmínky účasti na programu:
Podmínky účasti na programu (AJ):
Sponzor2
Podmínky absolvování programu:
Získaná kvalifikace:
Komentář k získané kvalifikaci:
Garant programu:
Místo konání:
Pracoviště garantující program:
Pracoviště zajišťující uskutečnění:
Otevírán v akad. roce:
Zahájení: semestr nebo měsíc:
Datum začátku konání programu:
Délka programu (v semestrech/krátkodobý):
Rozsah: v hodinách celkem
Upřesnění délky programu:
Upřesnění délky programu (AJ):
Dny uskutečňování výuky:
Datum uskutečnění (seznam dat výuky):

Předpokládá se znalost práce s kreativními
metodami (nejlépe absolvování kurzu
bibliodramatu), otevřenost vůči biblickému
poselství, ochota ke skupinové práci a k práci
kreativními metodami (výtvarnými,
dramatickými, pohybovými, literárními apod.),
ke sdílení s ostatními. Schopnost individuální
práce, ochota k meditaci a účasti na duchovním
programu. Pokud někdo takový typ práce dosud
neabsolvoval (bibliodrama, zážitková
pedagogika, kreativní exercicie apod.), je třeba
absolvovat předběžný rozhovor, aby nedošlo k
omylu v očekávání účastníka.

Ne
Jiná
získání dalších odborných znalostí v oboru
doc. PhDr. Dr. Mireia Ryšková
Katedra biblických věd a starých jazyků
Katedra biblických věd a starých jazyků
2019/2020
semestr: letní měsíc: květen
07.05.2020
krátkodobý
28h

od: Zvolte položku. do: Zvolte položku.

2

Jedná se o případné sponzory, kteří by chtěli podpořit Váš kurz. Konkrétní podobu podpory je nutné projednat
s proděkanem pro trvalou formaci.
Studijní oddělení
Thákurova 3, Praha 6, 160 00, IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208
tel: +420 220 181 402, +420 220 181 383, fax +420 220 181 234, studijni@ktf.cuni.cz, www.ktf.cuni.cz

Výše úplaty:3
Poplatek za přihlášku:
Upřesnění:
Adresa pro doručení přihlášky:
Pracoviště, kam doručit přihlášku:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:
Termín podání přihlášky do:4
Podrobnosti k přijímání do programu:
Podrobnosti k přijímání do programu (AJ):
Další informace
Webová stránka:

500 KČ

Thákurova 3, 160 00 Praha 6, studijní oddělení
Děkanát KTF (26-KTF)
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
17.04.2020

www.ktf.cuni.cz

Datum: 19. února 2020

Tomáš Benedikt Mohelník, OP., Th.D.
proděkan pro trvalou formaci

3

Finanční otázky je nutné projednat s proděkanem pro trvalou formaci. Případně nechce položku nevyplněnou
a kurz bude poskytován za běžnou cenu dle zvyklostí KTF.
4
Nejzazší termín podání přihlášky je nejméně 14 dní před začátkem semestru či faktickým začátkem kurzu,
pokud kurz není vázán na semestr.
Studijní oddělení
Thákurova 3, Praha 6, 160 00, IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208
tel: +420 220 181 402, +420 220 181 383, fax +420 220 181 234, studijni@ktf.cuni.cz, www.ktf.cuni.cz

