PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ STUDIJNÍHO PROGRAMU
Název VŠ: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Beethovenova 2, 662 15 Brno
Součást VŠ: Divadelní fakulta, Mozartova 1, 662 15 Brno
Název studijního programu: Dramatická umění
Jméno a příjmení: Magdaléna Lípová
Tituly: Mgr.
Rok narození: 1977
Rozsah pracovního úvazku: 0,5
Další zaměstnavatel: Základní škola a Mateřská škola Podolí, okres Brno-venkov, p.o.
Přednášející: ano
Dosažené vzdělání:
1996 - 2001
Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
PSYCHOLOGIE, učitelství pro střední školy
2001 - 2005

Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta
SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA
(specializace: psychopedie, somatopedie, specifické poruchy učení)

Školitel: ne
Člen oborové rady: ne
Přednášky v předmětech:
- psychologie I, II, III (přednášky a semináře: psychologie osobnosti, obecná, vývojová, sociální
psychologie a psychopatologie, psychologie práce s lidmi, základy psychologie)
- čeština (literárně jazykové praktikum)
- čeština pro cizince (pro Divadelní a Hudební fakultu JAMU)

Údaje o praxi od VŠ:
leden 2010 - dosud
Základní škola a Mateřská škola Podolí, okres Brno-venkov, p.o.
učitelka MŠ
2004 - 2009

ZŠ Štolcova, Brno
učitelka ve třídě pro děti s poruchami autistického spektra

2001 - 2002

Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno
učitelka českého jazyka a literatury

2007 - 2008
Jazyková škola Amigas, Brno
lektorka španělštiny a češtiny pro cizince
1996 - 2005

Sdružení rodičů a přátel postižených dětí Jablonec nad Nisou
asistentka na
psychorehabilitačních kurzech pro rodiny dětí s tělesným postižením;
Oddělení výchovy a vzdělávání Českobratrské církve evangelické
asistentka na letních pobytech pro děti a mládež s mentálním postižením

Přednášková činnost: Vzdělávací centrum A-Z smart, Václavské nám. 21, Praha
Přípravné vzdělávací kurzy k přijímacím zkouškám na VŠ
příprava a realizace kurzu obecné psychologie, psychologie osobnosti a
psychopatologie (Mendelova univerzita v Brně)

Asociace pomáhající lidem s autismem, Fúgnerova 30, Brno
příprava kurzů: Výchova a vzdělávání dětí s autismem
Kurzy v zahraničí:
9/2002 - 6/2004

11/2002 - 7/2003

1/2003 - 6/2004

EUROPEAN CENTRE, calle Galileo nº 26, MADRID - denní studium
španělštiny na jazykové škole; zakončeno diplomem DIPLOMA DE
ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA (Nivel intermedio, 2005)
CENTRO CULTURAL GALILEO (Chamberí), calle Fernando el Católico 35,
28015 MADRID – kurz literatury; cyklus interpretace uměleckého textu
(dvousemestrální kurz, dvě hodiny týdně)

CENTRO CULTURAL GALILEO - kurz psychologie (Susana Espeleta:
psychologie a psychoterapie individuální a skupinová)
(třísemestrální kurz, v dotaci tři hodiny týdně)

