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CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
nabízí vzdělávací program

Studium v oblasti pedagogických věd - vychovatelství
(akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR - č.j.: MSMT-448/2020-4-179)

Studium v oblasti pedagogických věd - vychovatelství je určeno pedagogickým
pracovníkům, kteří chtějí získat odbornou kvalifikaci vychovatel a mají zájem vykonávat
pedagogickou pracovní pozici vychovatel. Minimálním vstupním předpokladem vzdělávacího
programu je střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou dle § 16 odst. 1, písm. h) zákona
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonu.
Vzdělávací program je určen také pro fyzické osoby, které mají zájem získat pedagogickou
způsobilost k výkonu pedagogické profese vychovatel a splňují minimální vstupní předpoklad
vzdělávacího programu střední vzdělání s maturitní zkouškou. Úspěšným absolvováním
vzdělávacího programu splňují tyto fyzické osoby kvalifikační požadavky na pedagogického
pracovníka vychovatel dle § 16 odst. 1, písm. h) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonu.
Vzdělávací program se skládá celkem ze čtyř modulů - Orientace ve struktuře a požadavcích
na studium; Základy psychologie pro vychovatele; Základy pedagogiky pro vychovatele; Odborná
praxe. Studium je realizováno v kombinované formě studia v délce tří semestrů (250 vyučovacích
hodin, včetně 30 hodin odborné praxe). Výuka probíhá prezenčně, formou přednášek a seminářů
s doplněním o e-learningovou část studia a je realizována po dobu cca 8 dnů za semestr o sobotách.
Ukončení vzdělávacího programu:
Vzdělávací program je zakončen ústní závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné práce
před zkušební komisí. Absolvent po obhájení závěrečné práce a úspěšném složení závěrečné
zkoušky získá osvědčení o studiu dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.
Cena vzdělávacího programu:
Studium je hrazeno posluchači nebo jejich zaměstnavatelem částkou 17.000,- Kč.
Podání přihlášky:
Přihlášky do vzdělávacího programu vyplňujte elektronicky na webové stránce:
https://vsers.cz/prihlaska-na-kurz/

