
Tandemová výuka za účasti odborníků 
Do výuky psychologických předmětů na KPP se často zapojují pozvaní odborníci z praxe. Setkávání s experty jsou pro 
studenty vždy nesmírně  zajímavá, motivující a inspirující.  Diskuse s odborníky studentům umožňují vytvořit si jasnější 
představu o výkonu edukační praxe v reálném životě.  Pokud studujete na FP TUL, můžete se připojit na videokoferenci, 
stačí stačí kliknout na link, jste srdečně zváni. 

Harmonogram tandemové výuky 

26. 3. v 10:40 
Seminář osobnostního rozvoje 
Host: Ing. Tereza Musilová, lektorka Tai-chi v klubu 
bojových umění KABU:  “O významu pravidelné 
sportovní aktivity pro duševní a tělesné zdraví. Osobní 
zkušenosti z lektorské praxe.” 

18.3. v 10:40 
•Seminář osobnostního rozvoje 
Host: Mgr. Martin Fišer, programový koordinátor 
libereckého Eurocentra: “Povídání o zkušenostech s 
cestováním, jaké projekty jsou studentům k dispozici, 
jak si o ně zažádat.”  

19. 3. v 8:50 
•Psychologie rodiny pro bakalářské studium učitelství 
pro MŠ 
Host: Mgr. Nicole Hojdová, psycholožka a dula: “O 
významu vztahu rodičů a dítěte před narozením.  
Přirozený porod, bonding, přítomnost otce dítěte při 
porodu.” 

27.3. v 16:10 
•Osobnostní a sociální výchova 
Host: Bc. Prokop Janda, student FP TUL navazujícího 
studia učitelství: “Projektová výuka v osobnostní a 
sociální výchově. Smysl průřezových témat a 
mezipředmětových vztahů v RVP a ŠVP. Rozumíme 

vzdělávacím oblastem a klíčovým kompetencím?” 
meet.google.com/yub-apoe-mtf 

22. 4. v 10:40 
•Seminář osobnostního rozvoje 
Host: Mgr. Ivana Hinková, speciální pedagožka, Dětský 
domov Semily. Odbornice na kulturu jihoamerických Indiánů: 
“Moudrost amerických indiánů. Symbolizace - rituály, totemy. 
šamanismus. Paralely se současnou psychologií duševního 
zdraví.” meet.google.com/xtd-vxpk-kyw 

27 .4. ve 12:30 
Psychologie rodiny pro Mgr. studium učitelství pro II. st. a SŠ 
Host: Mgr. Ivana Hinková, speciální pedagožka, Dětský domov 
Semily: “Příběhy dětí z dětského domova. Složité rodinné 
situace.” meet.google.com/rnu-cjsm-pwg 

Květen 2021 (termín upřesníme) 
•Psychologie rodiny pro Mgr. studium učitelství pro II. st. a SŠ 
Host: prof. JUDr. Sharon McMahon Sawyer, University of 
Maine at Augusta, USA.: “Význam mediace při pomoci 
rodinám v konfliktních situacích.” 

LS 2022  
•Psychologie rodiny pro Mgr. studium učitelství pro II. st. a SŠ 
PhDr. Kateřina Thorová, PhD. psycholožka, spoluzakladatelka 
Národního ústavu pro autismus NAUTIS, autorka učebnic o 
vývojové psychologii. Téma: “Život s členem rodiny trpícím 
duševní nemocí. Aspergerův syndrom” 

http://meet.google.com/yub-apoe-mtf
http://meet.google.com/xtd-vxpk-kyw
http://meet.google.com/rnu-cjsm-pwg



