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Kurzy pro seniory...

Termín: 19. 2., 5. 3., 19. 3., 9. 4., 23. 4.,      
7. 5., 21. 5., 11. 6. 2018
Cena: 800 Kč
Lektor:  prof. PaedDr. Martin Weis, Th.D. 
Kurz chce vzhledem k „osmičkovému“ roku 

2018 poskytnout základní orientaci v zlo-

mových událostech českých dějin, jejichž 

letopočty obsahují číslo „8“. Kurz je koncipován do 8 bloků po 4 hodinách.  

Osudové osmičky 
v českých dějinách 

Termín: 15. 2. 2018  - 12. 4. 2018
Cena:  500 Kč
Lektor: Hedvika Štolcpartová
Zrazuje Vás  paměť, selhává při zapamato-

vání jmen, čísel, faktů …...? Jedna z cest, 

jak si udržíte paměť a kognitivní funkce                        

pro aktivní život, je trénování paměti. Začít 

lze v každém věku. Trénování paměti je leh-

ké, zábavné a má okamžitý výsledek. V kurzu Trénování paměti se přesvědčte, 

že si ještě slušně pamatujete. Zapomínání je přirozené, procvičujte si paměť a 

nedovolte mozku stárnout.

Trénink paměti 
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Termín:  2. - 3. 3., 6. - 7. 4., 
20. - 21. 4. 2018
Cena: 2000 Kč
Lektor: kolektiv lektorů
Cílovou skupinou jsou vedoucí zájmo-

vých útvarů nebo jiní pracovníci s dětmi 

a mládeží připravující se na roli pedagoga volného času, kteří získali minimál-

ně střední vzdělání s výučním listem získané ukončením vzdělávacího progra-

mu středního vzdělávání. Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti peda-

gogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti pedagoga volného času 

vykonávajícího dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání.

Kurz pro vedoucí 
zájmových kroužků

Termíny přednášek: 20. 2., 6. 3., 20. 3.,  
10. 4., 24. 4., 19. 6. 2018 
Exkurze: 12. 5., 9. 6. 2018  
Cena: 700 Kč
Lektor: kolektiv lektorů
Zájemci se seznámí s významem někte-

rých křesťanských symbolů (drobné sakrální památky, církevní stavby, křížové 

cesty, obrazy, sochy, a pod.) se zvláštním zřetelem na jejich umístění v kraji-

ně. Budou se zabývat problematikou vnímání křesťanských symbolů a krajiny                                      

v sekularizované společnosti a seznámí se i se specifiky krajiny.

Křesťanské symboly 
v krajině Novohradských hor

Kurzy pro veřejnost...
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Kurzy pro veřejnost...

Termín:  3. 3. 2018 od 9 do 14 hodin
Cena: 650 Kč
Lektor: Mgr. Bohuslav Jäger

Řízení lidských zdrojů prošlo v poslední 
době velkým rozvojem. Staré způsoby ří-

zení stále častěji selhávají, manažeři mají problémy s motivací a energetizací 
zaměstnanců a uvědomují si, že je nutné hledat nové manažerské cesty, aby 
zaměstnanci mohli efektivně vykonávat svou práci za stále se měnících pod-
mínek. Cílem vzdělávacího programu je pochopit pravidla a psychologické as-
pekty vedení lidí, osvojit si vlastnosti a znaky kvalitního leadera. 

Psychologické aspekty 
vedení a řízení lidí

Termín: od 12. 2. 2018

Cena: 1 990 Kč

Teologická fakulta JU otevírá jazykové kurzy 
pro veřejnost. Zájemce o výuku jazyků bude 
dle své jazykové úrovně a svých časových 

možností zařazen do běžné výuky se studenty TF, která probíhá ve všedních dnech. 
Výuka je vedena zkušenými českými lektory (Michal Novotný – AJ, Marta Rynešo-
vá – NJ, Helena Zbudilová – ŠJ, Adam Mackerle - latina),  v přátelské atmosféře za 
využití tradičních i moderních výukových metod v učebnách se špičkovou audiovi-
zuální technikou.

Angličtina, němčina, 
španělština a latina
pro veřejnost
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Kurzy pro děti...

Studenti Jihočeské univerzity se v průběhu 

ledna 2017 vypravili do uprchlického tábo-

ra v Srbsku. Jako dobrovolníci vycestovali 

hlavně s touhou pomoci a s úmyslem lépe 

porozumět situaci imigrantů. To, co po pří-

jezdu a poté, co začali pracovat, zažili, zdo-

kumentovali do fotogra) cké výstavy „Na hranici, za hranici“. 

Návštěvníci si ji mohou prohlédnout vždy ve všední dny od 5. 2. do 28. 2. 2018                          

od 8 do 16 hodin. 

Na hranici - 
za hranici

Termín: 16. 2. - 15. 6. 2018
Již od začátku druhého pololetí školního roku 

2017/2018 budou mít také děti příležitost za-

čít „studovat“ na TF JU v programu „Dětská 

univerzita“. Děti navštěvující 2. stupeň základ-

ní školy a nižší ročníky gymnázií se mohou 

hlásit do tohoto projektu již nyní na adrese:                      

detskauniverzita@tf.jcu.cz. Program jednotli-

vých setkání: 16. 2. 2018 Prožít nebo „přežít“ účast na bohoslužbě?, 23. 3. 2018 Může 

se pes rozhodovat?, 20. 4. 2018 Proč Ježíše ukřižovali?, 18. 5. 2018 Kým budu, až vy-

rostu? Co třeba ) losofem/) losofkou !??, 15. 6. 2018 Co bude po smrti? Jednotlivými 

tématy provedou děti vyučující Teologické fakulty JU. 

Dětská univerzita

Výstavy...


