
Vzdělávací semináře pro pedagogy 

Obecně prospěšná společnost Energeia  
a Fakulta filozofická Univerzity Pardubice  
pořádají v rámci projektu Kontexty humanity  
semináře na téma

Smysl humanitní 
vzdělanosti v kontextu 
soudobého poznání

Témata seminářů jsou zaměřena na aktuální otázky vzdělávání  
s ohledem na mezioborový přesah a výuku v souvislostech.
Semináře jsou jednodenní a konají se na Univerzitě Pardubice.



Seminář 
Program tvoří vždy tři přednášky, po každé z nich  
následuje diskuse
Počet účastníků je omezen na nejvýše dvacet
Semináře probíhají nejméně dvakrát během školního roku
Nabídka seminářů se rozšiřuje každoročně o nová témata
Podle zájmu je možné každé z témat opakovat 
Ke každé přednášce obdrží účastníci zpracovanou 
výukovou lekci, včetně metodického komentáře,  
pracovních listů, bibliografie a dalších odkazů
Dané materiály mohou být ihned použity pro výuku

„Člověk by byl za určitých okolností s to udělat 
lidský svět světem pravdy a spravedlnosti.  
Jakým způsobem se toho dá docílit — to je  
právě předmětem starosti o duši.“

Jan Patočka



Přednášející jsou odborníci se schopností svá témata prolínat s jinými obory. 

Kromě podpory vzdělávání poskytují semináře prostor pro vytváření 
interdisciplinární platformy tak, aby se vědomí souvislostí a otázky humanitní 
vzdělanosti dotýkaly všech výukových předmětů. 

Cílem je humanitní vzdělání v kontextu soudobého poznání a vědy. 

Smyslem vzdělávacích seminářů pro pedagogy je na konkrétních otázkách 
ozřejmit místo a roli humanitní vzdělanosti v soudobých diskusích o povaze 
vzdělání. V propojení se všemi oblastmi soudobého poznání, přírodní vědy 
nevyjímaje, poukazují na platnost a nadčasovost klasického vzdělání, 
zejména s ohledem na člověka jako takového.

Kontexty humanity navazují na evropskou tradici výchovy a vzdělání, ukazují 
její nezastupitelný formativní ráz pro jednotlivce a celou naši civilizaci  
od antiky po současnost. Svým etickým zaměřením, stejně jako věcným 
a kritickým přístupem k poznání přírodních věd v souvislostech, přispívají 
k rozvoji svobodného a nezávislého myšlení, jež je nejlepší obranou proti 
novodobým ideologiím.



Chcete-li více informací, napište nám.

Kontakt

Daniel Raus
+420 606 634 843 
d.raus@energeia.cz

Aleš Prázný 
+420 466 036 281 
ales.prazny@upce.cz

www.kontextyhumanity.cz


