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. 1801110 Studium pedagogiky, která je doporučena pro učitele
odborných předmětu SŠ, praktického vyučování a odborných praxí VOŠ, 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..

18 Certifikované vzdělávání (akreditované dle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
1801110

Studium pedagogiky

Doporučeno pro:

učitele odborných předmětu SŠ, praktického vyučování a odborných praxí VOŠ, 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:

26.září 2020 od 08:30

Rozsah:

120 hodin

Místo konání:

CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny

Spojení:

MHD č. 2, 6, 9, 13, 18, 19 zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše

Lektor:

kolektiv lektorů CCV Pardubice,

Garant za CCV:

Mgr. Monika Jirásková

Tematická náplň:

Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků
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.

Akreditace:

MSMT-786/2017-2-27

Účastnický poplatek:

9000 Kč

Poznámka:

Časová dotace: 120 vyučovacích hodin studia. Organizace studia: výuka obou modulů a jejich tématických
okruhů bude rozložena do dvou semestrů studia. Studium bude zahájeno v sobotu 26. září 2020. Další termíny
sobotních přednášek budou upřesněny do konce června 2020. Pokyn s informacemi k uhrazení účastnického
poplatku převodem na účet bude zaslán přihlášeným účastníkům na e-mailovou adresu, uvedenou v přihlášce
nejpozději do konce srpna 2020.

V případě zájmu o uvedenou akci vyplňte, prosím níže přiloženou přihlášku a zašlete ji obratem na e-mailovou adresu nejpozději do
uzávěrky přihlášek.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
1801110 Studium pedagogiky
Jméno, příjmení, titul:
Datum narození:
Místo narození:
Kontakt na přihlášeného účastníka:
Název, adresa školy, šk. zařízení:
IČO:
Telefon, e-mail školy:
Platba: v hotovosti / na fakturu
Přihlašovat se můžete odesláním této vyplněné přihlášky e-mailem nebo přímo na stránkách www.ccvpardubice.cz, kde najdete uvedenou
akci v databázi školení pod odkazem "18 Certifikované vzdělávání (akreditované dle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)"
Počet míst na semináři je omezen kapacitou učebny, v případě překročení kapacity rozhoduje o zařazení mezi účastníky datum přijetí
přihlášky.
Seminář proběhne v případě naplněné potřebné kapacity k uskutečnění semináře.
Při neúčasti nebo zrušení účasti po uzávěrce se zavazujeme uhradit účastnický poplatek.
Vyplněním přihlášky souhlasím se zavedením do evidence účastníků vzdělávacích akcí (podle zák. č. 101/2000 Sb.).

..................................................
Razítko a podpis ředitele

