Letní škola památkové edukace

Plasy 19. – 22. srpen 2020

Motto: Ausculta! Naslouchej!
Anotace: Letní škola památkové edukace je vícedenní tvůrčí setkání tentokrát inspirované
cisterciáckým klášterem Plasy. Nejprve jej znovu zbudujeme v rámci zážitkové hry Virtuální klášter
a posléze jeho zdi naplníme tichem, řečí těla, zpěvem i jemným škrábáním husího brku. Nebudou
chybět ani klasické formy prezentace památky v podobě prohlídky s průvodcem a přednáška. To vše
nám pomůže hledat odpověď na otázky, čím vším byl, čím je a čím by měl či mohl být plaský klášter.
Cílová skupina: učitelé, lektoři vzdělávacích programů v historickém prostředí (průvodci,
kasteláni, dobrovolníci, volnočasoví pedagogové).
Místo konání: Klášter Plasy, Plzeňská 2, 331 01 Plasy
Kurzovné: 500,- Kč, zaměstnanci NPÚ 300,- Kč.
Poplatek nezahrnuje ubytování a stravování.
Ubytování: pro zájemce zajištěno v chatovém táboře „Na Střele“.
Stravování: hromadně nezajišťujeme, na místě doporučíme možnosti stravování, v obci jsou
obchody s potravinami. V průběhu dne bude v prostorách kláštera k dispozici káva a čaj.
Forma práce: Účastníci budou pracovat převážně v menších skupinách.
individuální zamyšlení i společné aktivity celé skupiny.

Prostor bude pro

Pořádá a garantuje: Národní památkový ústav, odbor edukace a dalšího vzdělávání ve spolupráci
s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze.
Přihlášky: Zasílejte do 30. června 2020 na e-mailovou adresu: rezkova.nadezda@npu.cz,
kapacita kurzu je omezena na 25 osob.
Kontakt: MgA. Naděžda Rezková Přibylová, e-mail: rezkova.nadezda@npu.cz, mobil: 775 873 239.

Program
Středa 19. 8. 2020
14:00 – 14:45

zahájení

15:00 - 16:15
16:30 – 18:00

prohlídka kláštera
přednáška prof. Kateřiny Charvátové na téma Cisterciácký řád

20:00 – 21:30

večerní doprovodný program smyslových zážitků

Čtvrtek 20. 8. 2020
9:00 – 11:30

Virtuální klášter aneb Jak si kdo ustele…

14:00-18:00

Tvořivé dílny
 Cantate: Úvod do zpěvu gregoriánského chorálu
 Ticho a řeč těla: Znaková řeč v klášteře

20:00 – 21:00

Večer na počest sv. Bernarda z Clairvaux

Pátek 21. 8. 2020
9:00 – 10:45

Co se skrývá za obrazem? Tvořivá interpretace maleb ambitu
kláštera

11:15 – 12:30

Reflexe

13:00

Ukončení oficiální části programu

14:00 – 19:00

Cisterciácká krajina – odpolední procházka po okolí kláštera

20:00

Večerní filmové naslouchání pro vytrvalé

Sobota 22. 8. 2020
9:00 – 11:50

Prohlídka Expozice stavitelství (Centrum stavitelského dědictví
Plasy) individuálně podle zájmu účastníků

12:00

Ukončení Letní školy památkové edukace

