DISKUSNÍ FÓRUM „UMĚLECKÉ OBORY VE VŠEOBECNÉM VZDĚLÁVÁNÍ“ 21.1.2012

Z iniciativy Katedry výchovné dramatiky DAMU a Ateliéru divadlo a výchova Divadelní
fakulty JAMU se dne 21.ledna 2012 uskutečnilo na půdě DAMU veřejné diskusní fórum
k otázkám postavení uměleckých vzdělávacích oborů ve všeobecném vzdělávání, kterého se
zúčastnili zástupci vysokých škol, ministerstva školství, NÚV a dalších organizací zabývajících
se vzděláváním v oblasti umění.
Cílem tohoto setkání bylo navázat na Závěry Diskusního fóra „Umělecké vzdělávání
a role kulturních institucí“, které se uskutečnilo pod záštitou ministra kultury a České komise
pro UNESCO ve dnech 22. – 23.září 2011 v Praze, a zahájit dialog mezi jednotlivými druhy
umění orientovaný na postavení uměleckých oborů ve všeobecném vzdělávání

na

základních školách a gymnáziích a vytvořit stálou platformu pro tento dialog.
Smyslem dialogu je akcentovat význam uměleckého poznávání jako plnohodnotného
vedle poznávání vědeckého, význam umělecké tvorby jako neodmyslitelné součásti rozvoje
lidské tvořivosti a usilovat o plnohodnotné postavení uměleckých vzdělávacích oborů ve
všeobecném vzdělávání v České republice.
Účastníci setkání dospěli v diskusi k následujícím závěrům:
V rámci odborného setkání, které se uskutečnilo 21. 1. 2012 jako konkrétní krok
k naplňování závěrů Diskusního fóra, stvrdili účastníci důležitost pokračování
v kontinuálním odborném dialogu, který bude veden napříč uměleckými obory tak,
aby podpořil důležitost oblasti Umění a kultura jako svébytné vzdělávací oblasti.
Na základě projednávaných témat a navazujících diskuzí vyjádřili účastníci potřebu
pokračovat v konkrétních krocích, které povedou ke zkvalitňování uměleckého
vzdělávání. Účastníci výše uvedeného jednání podpořili vznik odborné skupiny
s názvem „ Iniciativa uměleckého vzdělávání“.
Účastníci podpořili záměr iniciovat schůzku skupiny garantů pro jednotlivé obory,
jejímž cílem by bylo vytvořit doporučení na konkrétní úpravy RVP v nejbližším
období. V rámci iniciativy uměleckého vzdělávání se sejde pracovní skupina složená
z autorů vzdělávacích obsahů uměleckých oborů a bude se zabývat otázkami
spojenými s potřebami aktualizace vzdělávací oblasti Umění a kultura v rámcových
vzdělávacích programech pro základní a gymnaziální vzdělávání. Pracovní skupina
bude podle potřeb rozšířena o další členy a o své činnosti bude informovat
prostřednictvím webu www.umeleckevzdelavani.cz.

Webové stránky vzniklé pro potřeby Diskusního fóra budou aktualizovány a stanou
se komunikačním prostorem pro navazující aktivity a prostorem pro sdílení
a výměnu informací Iniciativy uměleckého vzdělávání.
Pro mezioborový dialog je nutné se vzájemně informovat. Proto zašlou účastnící do
konce února na adresu dolezalova@nipos-mk.cz anotované odkazy na sdružení,
asociace, výstupy projektů, příklady dobré praxe, informační zdroje apod., jejichž
kvalitu a přínos pro daný umělecký obor a jeho vzdělávání osobně garantují. Ze
strany NÚV bude zajištěna informace o vzniklém portálu na stránkách www.rvp.cz,
o vzniku mezioborového portálu budou informovat i další portály zabývající se
uměleckým vzděláváním.
K. Doležalová posoudí možnosti vzniku národní sekce při některé z mezinárodních
organizací zabývajících se uměleckým vzděláváním. Podle toho bude připraveno
následující setkání jako zakládající valná hromada národní sekce mezinárodní
organizace, případně asociace nebo občanského sdružení. Na ní budou deklarovány
cíle a vytvořen program.

Zpracoval R. Marušák, S. Macková v Praze dne: 30.1.2012

