Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Pardubického kraje
Mozartova 449, Polabiny, 530 09 Pardubice

E-mail:pardubice@ccvpardubice.cz

NABÍDKA KVALIFIKAČNÍHO STUDIA pro školní rok 2019/2020
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
tak jako každoročně i v příštím školním roce otevíráme kvalifikační kurz Studium pedagogiky a nabízíme Vašim
učitelům, kteří nesplňují kvalifikaci pedagogického pracovníka možnost doplnit si ji studiem v nabízeném kurzu.
Přednášky kurzu budou opět realizovány ve dnech volna – vždy v sobotu ob jeden týden (tedy dvakrát do
měsíce). Sobotní přednášky tak nenaruší organizaci výuky na vašich školách a učitelům nezasahují do jejich
vyučovací povinnosti.
Níže naleznete bližší podrobnosti o kurzu.
Prosíme Vás o předání nabídky Studia pracovníkům vaší školy.
Mgr. Monika Jirásková
ředitelka CCV Pardubice
1802100 Studium pedagogiky
učitele odborných předmětů SŠ, praktického vyučování a odborných praxí VOŠ,
Doporučeno pro:
uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SOŠ a konzervatořích, jazykových škol s
právem státní jazykové zkoušky, kteří potřebují doplnit odbornou kvalifikaci v oblasti
pedagogických věd v souladu s § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3
vyhlášky č. 317/2005 Sb.
Termín konání:
21. září 2019 08:30-15:00 (ukončení červen 2020)
Místo konání:
CCV Pardubice, Mozartova 449
Spojení:
MHD č. 2, 6, 9, 13, 18, 19 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše
Lektor:
Kolektiv lektorů CCV Pardubice
Garant za CCV:
Mgr. Monika Jirásková
Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků
Tematická náplň:
stanovených v § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a změně některých zákonů, a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším
vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému a je v
souladu se Standardy pro udělování akreditací DVPP vydanými MŠMT dne 29.9.2005
pod č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25. Vzdělávací program obsahuje tyto moduly:
MODUL I: ZÁKLADY PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY MODUL II: ZÁKLADY
PSYCHOLOGIE PRO PEDAGOGY. Ukončení studia: ústní závěrečnou zkouškou
před komisí a obhajobou závěrečné písemné práce, po úspěšném složení zkoušky a
obhajobě písemné práce získá absolvent osvědčení s akreditací MŠMT.
Účastnický poplatek: 9 000 Kč
Poznámka:
Platba účastnického poplatku: PŘEVODEM (pokyny k převodu finančních prostředků
obdrží přihlášení účastníci na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce nejpozději do konce
srpna 2019)
Přihlašovat se můžete odesláním vyplněné přiložené přihlášky E-mailem
brizova@ccvpardubice.cz nebo poštou na adresu sídla naší organizace.
Přihlášky zasílejte nejpozději do 15. června 2019.

na

adresu:

