V Olomouci dne 2. 6. 2017

Vážení absolventi Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci,
dovoluji si Vás touto cestou znovu oslovit s dalšími pokyny ke Stříbrné promoci absolventů Pedagogické fakulty
UP v Olomouci, která se bude konat v rámci Dne pro absolventy 2017, s cílem slavnostního setkání absolventů
po 25 letech od ukončení studia.
Stříbrné promoce se uskuteční v sobotu 16. 9. 2017. Promoce budou realizovány tradičním způsobem, tedy
přísahou na insignii fakulty a obnovením akademického slibu absolventa. Promoce a s ní spojené další akce
proběhnou za přítomnosti zástupců vedení Univerzity Palackého v Olomouci a vedení pedagogické fakulty,
zástupců statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje.
Zdůrazňujeme, že tyto promoce jsou určeny pouze absolventům, kteří promovali na PdF UP v roce 1992
a pošlou závaznou přihlášku do 16. června 2017 paní Martě Daňkové (e-mail: marta.dankova@upol.cz,
tel.: 585 635 432). Pokud se promoce nebudete moci zúčastnit, přestože jste projevili zájem v rámci prvního
dopisu, informujte rovněž prosím paní Martu Daňkovou do téhož data.
Program Dne pro absolventy Pedagogické fakulty UP 2017 bude následující:
9.00 – 10. 00 hod.
10.00 hod.
10.30 hod.
11.00 hod.
12.30 hod.
13.00 hod.
12.00 – 15.00 hod.
14.00 – 15.00 hod.
15.00 – 17.00 hod.

Registrace absolventů
Slavnostní zahájení (nová aula PdF UP)
Příprava 1. kola promoce – posluchárna N2 (převlečení do talárů)
Promoce č. 1
Příprava 2. kola promoce – posluchárna N2 (převlečení do talárů)
Promoce č. 2
Občerstvení formou rautu (stará aula)
Představení spolupráce PdF UP s aplikační sférou (posluchárna N3)
Odpolední tematicky zaměřený program organizovaný pracovišti PdF UP
(workshopy, kulaté stoly, komentované prohlídky budovy fakulty, prezentace
pracovišť, besed či seminářů, koncertů či výstavy prací studentů či vlastních apod.).

Jak je patrné z programu, součástí Dne pro absolventy bude rovněž různorodá nabídka jednotlivých pracovišť
pedagogické fakulty. Můžete si vybrat až dvě různé akce, které pracoviště v rámci odpoledního bloku nabízejí
(15:00 – 17:00 hod.). Prosím, abyste název nebo zkratku zvolené katedry, jejíhož programu se budete chtít
zúčastnit, vyplnili do určené kolonky v závazné přihlášce. Nabídka pracovišť a také mapka s budovami
pracovišť, které sídlí mimo hlavní budovu PdF UP, tj. katedra hudební a výtvarné výchovy (jezuitský konvikt)
a katedra biologie (ul. Purkrabská), jsou součástí tohoto dopisu.
Z technických důvodů bohužel nebude možné navštívit budovu Arcibiskupského semináře na Žerotínově
náměstí, kde původně sídlila pedagogická fakulta.
Věřím, že tato významná událost Vám umožní nejen vidět se znovu se spolužáky či vyučujícími a zavzpomínat
na studentská léta, ale pomůže vytvořit i nové vazby, které mohou obohatit nejen Vás, ale i Vaši domovskou
fakultu. Předem děkuji za Vaši spolupráci.
Těšíme se na setkání s Vámi!
Za vedení PdF UP Vás srdečně zdraví

Ing. Alena Opletalová, Ph.D.
proděkanka pro celoživotní vzdělávání PdF UP

Den pro absolventy Pedagogické fakulty UP 2017
Nabídka programu jednotlivých pracovišť
(zvolte max. 2)
Centrum celoživotního
vzdělávání (CCV)






Prezentace nabídky celoživotního vzdělávání PdF UP
ve vztahu ke kariérnímu řádu pro učitele
Komentovaná prohlídka KAZ
Využívání moderních didaktických prostředků pro rozvoj
zdravotní gramotnosti budoucích pedagogů
Prezentace vybraných bakalářských
a diplomových prací
Beseda u kulatého stolu (studijní obory, publikační aktivity,
spolupráce s partnery v ČR i v zahraničí, vědecko-výzkumné
aktivity a propojení teorie s praxí)
Bilance 25 let od absolutoria (reflexe, přínosy, limity)
Prohlídka budovy v Purkrabské ulici (nově
rekonstruovaného Žerotínského paláce)
Představení projektu E-Bezpečí (prevence v oblasti rizikové
komunikace na internetu)
Hudební vystoupení studentů a pedagogů v posluchárně
112 (freskový sál jezuitského konviktu)
Komentovaná prohlídka specializovaných učeben
(posluchárny 110 a 111)
Prohlídka a prezentace pracoviště
Beseda s absolventy
Prohlídka a prezentace pracoviště
Beseda pedagogů s absolventy
Vystoupení dětí Mateřské školy Univerzity Palackého
v Olomouci
Využití psychologických poznatků v pedagogické praxi
a v životě
Redislokace fakulty – přednáška s prezentací
Komentovaná prohlídka budovy na Žižkově náměstí



Kulatý stůl pro absolventy – učitele a ředitele škol





Výstava diplomových prací z akademického roku 2016/2017
Prohlídka ateliérů katedry a prostor jezuitského konviktu
Prezentace anglické i německé sekce pracoviště
a publikační činnosti zaměstnanců
Beseda u kulatého stolu, reflexe využití studia
v průběhu 25 let, inovativní a aktivizační výuka, spolupráce
fakulty s absolventy
Kulatý stůl na téma „Dopady legislativních změn z roku
2016 do našeho školství“
Prezentace knihkupectví Studentcentrum Olomouc (Třída
Svobody 26)
Prezentace informačního centra a prodejny UPoint
Olomouc (Dům U Černého psa, Horní nám. 205/12)



Katedra antropologie
a zdravovědy (KAZ)

Katedra biologie (KBI)
Katedra českého jazyka
a literatury (KČJL)









Katedra hudební výchovy
(KHV)
Katedra matematiky (KMT)
Katedra primární pedagogiky
(KPP)
Katedra psychologie
a patopsychologie (KPS)
Katedra společenských věd
(KSV)
Katedra technické
a informační výchovy (KTEIV)
Katedra výtvarné výchovy
(KVV)
Ústav cizích jazyků (ÚCJ)
Ústav pedagogiky a sociálních
studií (ÚPSS)
Ústav speciálněpedagogických
studií (ÚSPS)














Samostatně



Mapa s vyznačenými pracovišti Pedagogické fakulty UP v Olomouci

