Centrum celoživotního vzdělávání - zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje
Mozartova 449, 530 09 Pardubice, tel. 466 536 530
E-mail:info@ccvpardubice.cz Web:http://www.ccvpardubice.cz IČO 750 61 074
POZVÁNKA NA VZDĚLÁVACÍ AKCI
Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si Vás pozvat na vzdělávací akci
č. 1801190 Studium pro asistenty pedagoga, která je doporučena pro asistenty pedagoga a další zájemce.
18 Certifikované vzdělávání (akreditované dle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
1801190 Studium pro asistenty pedagoga
Doporučeno pro: asistenty pedagoga a další zájemce
Termín konání: od 15.září 2018 do 13.května 2019 od 08:00 hodin
Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449
Spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18, 19 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše
Lektoři: PhDr. Jana Mervartová, dětský psycholog, Proximity, Ústí nad Orlicí
Mgr. Jakub Vávra, ředitel Domova na hradě Rychmburk
Garant za CCV: Leona Mašková
Tematická náplň: Kvalifikační studium podle § 20 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb. a § 4 vyhlášky č.
317/2005 Sb. realizované v rámci DVPP je určeno pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem
vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené základní vzdělání. Vzdělávací program je
zaměřen na získání vědomostí a dovedností, které umožní výkon profese asistenta pedagoga podle §16,
odstavec 4, zákona č.561/2004 Sb.
Průběžné hodnocení a ukončení studia:
Po absolvování teoretické (80 h) části vzdělávání ověření vědomostí formou testové zkoušky, po
absolvování pedagogické praxe (40h) vypracování a obhájení závěrečné práce.
Tematické okruhy vzdělávacího programu:
I. Škola, školní práce a role asistenta pedagoga
II. Podpora žáka
III. Systém péče o žáka
IV. Pedagogicko-psychologická a kulturní specifika v práci asistenta pedagoga
Vzdělávací program je zaměřen na získání vědomostí a dovedností, které umožní výkon profese asistenta
pedagoga podle §16, odstavec 4, zákona č.561/2004 Sb.
Akreditace: MSMT-22643/2017-2-818
Účastnický poplatek: 9000 Kč
Přednášky se budou konat v sobotu (lektor Mgr. Vávra) nebo v pondělí (lektorka PhDr. Mervartová).
Termíny jednotlivých přednášek: 15.9., 13.10., 29.10., 24.11., 10.12. 2017, 7.1., 16.2., 11.3., 6.4., 13.5.
2019

