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Letní hudebně vzdělávací kurzy SHV ČR

Tradice  letních  kurzů  pořádaných  původně  Českou  hudební  společností  (ČHS),  později
Společností pro hudební výchovu ČR (SHVČR) sahá do roku 1969. Od té doby se s malými
přestávkami konají  pravidelně vždy v srpnu a představují jednu z klíčových forem dalšího
vzdělávání  pedagogů.  Náplň  kurzů  reprezentuje  integrativní  pojetí  hudební  výchovy
a důsledně akcentuje činnostní pojetí předmětu. 

Letní dílna hudební výchovy umožňuje velice operativně reagovat na současné trendy
ve  výuce,  do  tradičního  pojetí  výuky  integrovat  využití  moderních  učebních  pomůcek,
hudebních  nástrojů  a  v neposlední  řadě  současných  médií  a  software.  Pro  každý  z kurzů
lektoři připraví nabídku didaktických situací, úprav a aranžmá pro muzicírování v běžných
podmínkách školní hudební výchovy, námětů pro rozvíjení kreativity, kvízů pro procvičování
a v neposlední řadě pomůcek, které mohou pedagogové velmi snadno využít ve své výuce.

Kurz  je  otevřen  pedagogům  všech  stupňů  škol,  jednotlivé  studijní  skupiny  mají  vlastní
dopolední program, odpolední program je zaměřen na kolektivní činnosti – hře v orchestru
a práci v pěveckém sboru. Program kurzu je doplněn o setkání se zajímavými osobnostmi
kulturního života. 

Letošní ročník se uskuteční v Mělníce ve dnech 19. – 25. 8. 2017, informace průběžně na
www.shvcr.cz. Rádi uvítáme i účastníky ze zahraničí.

dr. Jan Prchal, předseda SHV ČR
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Sommermusikkurse der  Gesellschaft für Musikerziehung der Tschechischen Republik

Die Tradition der der Sommermusikkurse dauert in der Tschechischen Republik seit dem Jahre 1969. 
Ursprünglich vom der tschechischen Musikgesellschaft organisiert, die Kurse werden nun von der 
Gesellschaft für Musikerziehung der Tschechischen Republik (SHVČR) geleitet . Mehr als 45 Jahre (mit 
kurzen Pausen) findet der Sommerkurs regelmäßig jedes Jahr im August statt, und stellt eine der 
wichtigsten Formen der Weiterbildung der tscheschichen Musiklehrer dar. Der Inhalt der Kurse 
repräsentiert einen integrativen und aktiven Ansatz zur Musikausbildung.

Der Sommeworkshop der Musikerziehung ermöglicht sehr flexibel auf aktuelle Trends in dem 
Bereich Bildung zu reagieren, moderne Lehrmittel, Musikinstrumente und nicht zuletzt Medien und 
Software in den Musikunterricht zu integrieren. Für jeden der Kurse werden didaktische Situationen 
ausgedacht, Ideen für die Entwicklung von Kreativität vorbereitet, eine Reihe von Quiz zum Üben und 
letztlich Lehrmittel, die Lehrer leicht in ihrem Unterricht einsetzen können.

Der Kurs ist offen für Lehrer auf allen Bildungsstufen. Es gibt mehrere Fachgruppen, die 
während  des Kurses ihren eigenen Vormittagsprogramm haben. Nachmittags wird gemeinsam im 
Orchester gespielt oder im Chor gesungen.  Das Kursprogramm wird durch Begegnungen mit 
interessanten Persönlichkeiten des kulturellen Lebens ergänzt.

Die diesjährige Veranstaltung wird von 19. – 25. August 2017 in Mělnik stattfinden. Nähere 
Informationen: www.shvcr.cz. 

Die Teilnehmer aus dem Ausland sind herzlich willkommen.

http://www.shvcr.cz/
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                                                                                            Vorsitzender der Gesellschaft für Musikerziehung

                                                                                                               der Tschechischen Republik
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