VŠERS – škola pro Vaši budoucnost…

VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ
Centrum celoživotního vzdělávání realizuje každoročně vzdělávací programy určené pro úředníky územně samosprávných celků.
Jedná se o Vstupní vzdělávání pracovníků veřejné správy, Vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů a Průběžné
vzdělávání pracovníků veřejné správy. Všechny nabízené vzdělávací programy jsou akreditované Ministerstvem vnitra České
republiky. V prvním pololetí roku 2016 bude Centrum celoživotního vzdělávání nabízet následující vzdělávací programy:

Vzdělávací program

Termín

Cena

Vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů
Obecná část

7. - 8., 14. - 15. března 2016

3.500,- Kč

Vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů
Zvláštní část

18. - 20. dubna 2016

3.300,- Kč

Vstupní vzdělávání pracovníků veřejné správy

16. - 19. května 2016

2.550,- Kč

Základy komunikace pro úředníka veřejné správy

2. února 2016

950,- Kč

Zákon č. 128/2000 Sb. – o obcích

23. února 2016

950,- Kč

Vybrané kapitoly Občanského zákoníku

25. února 2016

950,- Kč

Zákoník práce

3. března 2016

950,- Kč

Finanční kontrola, audit

15. března 2016

950,- Kč

Kontrola hospodaření příspěvkové organizace

17. března 2016

950,- Kč

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů

7. dubna 2016

950,- Kč

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím

21. dubna 2016

950,- Kč

Správní řízení – zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

26. května 2016

950,- Kč

Práce s osobními údaji a poskytování informací ve
veřejné správě

9. června 2016

950,- Kč

Public relations orgánů státní správy a samosprávy
s důrazem na komunikaci mediální

23. června 2016

950,- Kč

Průběžné vzdělávání

Podrobné informace, včetně závazných přihlášek, lze nalézt na webových stránkách:

www.ccv.vsers.cz
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DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Centrum celoživotního vzdělávání se zaměřuje především na
profesně orientované další vzdělávání. Cílovou skupinu tvoří
převážně pedagogičtí pracovníci, úředníci územních
samosprávných celků, strážníci městské policie, pracovníci
v sociálních službách, či široká veřejnost.
V posledních letech je však největší zájem o vzdělávací
programy v rámci dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků. Nabídka těchto vzdělávacích programů se
neustále rozšiřuje a pružně reaguje na měnící se potřeby
a zájmy cílových skupin a trhu práce.
V nabídce Centra celoživotního vzdělávání jsou vzdělávací
programy určené pro celou škálu pedagogických pracovníků,
tedy pro pedagogy, speciální pedagogy, asistenty pedagogů,
ředitele a koordinátory environmentální vzdělávání, výchovy
a osvěty.
Největší počet posluchačů absolvuje vzdělávací programy
Učitelství odborných předmětů, Učitelství všeobecně
vzdělávacích předmětů II. stupně ZŠ a SŠ a Učitelství
praktického vyučování a odborného výcviku. Posluchači
těchto programů jsou po dobu studia připravováni na
učitelskou profesi po stránce pedagogické, psychologické a
didaktické.
Druhým nejvíce navštěvovaným studiem je Studium
speciální pedagogiky. Toto studium doplňuje potřebnou
kvalifikaci pedagoga prvního stupně ZŠ, druhého stupně ZŠ
a SŠ, který působí ve třídě nebo škole zřízené pro žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami.
V minulém roce jsme zaznamenali velký zájem také o
Studium pro asistenty pedagoga, což souvisí s rozšířením
integrace dětí se speciálními potřebami do běžných
základních či středních škol. Díky tomu vyvstala potřeba
kvalifikovaných pracovníků na pozici asistent pedagoga.
Absolventi tohoto vzdělávacího programu získají potřebné
znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky, psychologie,
zdravotní a právní problematiky.
V roce 2015 byl akreditován i vzdělávací program s názvem
Studium pro ředitele škol a školských zařízení.

Jelikož se jedná o program nově akreditovaný, nebyl
prozatím realizován. Vzdělávací program je zaměřen na
získání znalostí v oblasti řízení školství, které umožní výkon
ředitele školy nebo školského zařízení.
Posledním typem studia pro pedagogické pracovníky je
Specializační studium pro školní koordinátory EVVO. Na
rozdíl od předešlých typů studia se nejedná o studium ke
splnění kvalifikačních předpokladů, ale o studium k výkonu
specializovaných činností. Studium je určené pedagogickým
pracovníkům, kteří mají zájem působit na škole na pozici
školního koordinátora environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty.
Všechny vzdělávací programy, které jsou v nabídce Centra
celoživotního vzdělávání, jsou realizovány v kombinované
formě studia. Výuka probíhá prezenčně, formou přednášek
a seminářů a ve většině případů je navíc část studia
realizována formou e-learningu. Vzdělávací programy
realizujeme v Českých Budějovicích a také na pobočce
v Příbrami. V minulých letech byly některé vzdělávací
programy realizovány také v jiných krajích, např.
v Plzeňském, Karlovarském či Libereckém kraji.
Vzdělávací programy jsou zakončené závěrečnou zkouškou
a obhajobou závěrečné práce před zkušební komisí.
Absolvent po obhájení závěrečné práce a úspěšném složení
závěrečné zkoušky získá osvědčení o absolvování studia dle
zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.

Vzdělávání strážníků obecních
(městských) policií

PODPORA DALŠÍHO
VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ
VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
V JIHOČESKÉM KRAJI
Realizace prvního projektu Výzkumného centra VŠERS
s názvem "Podpora dalšího vzdělávání pracovníků vodního
hospodářství v Jihočeském kraji“, byla sice po 3 letech
ukončena ke dni 31. 12. 2014, nicméně po dobu 5 let bude
zajišťována tzv. udržitelnost projektu.

Po dobu pětileté udržitelnosti realizovaného projektu
s názvem „Podpora dalšího vzdělávání příslušníků
bezpečnostních složek v Jihočeském kraji“ nabízí i nadále
Vysoká škola evropských a regionálních studií vzdělávací
programy pro strážníky obecních (městských) policií. Jedná
se o jednodenní kurzy, zaměřené na různé oblasti činností
strážníků. Nejvíce oblíbenými tématy jsou u cílové skupiny
např. krizové situace, extremistické projevy, právní normy,
zbrojní průkazy, taktika a metodika v rámci plnění povinností
nebo také týmová spolupráce. Přehled vzdělávacích programů
a termíny pro rok 2016 naleznou zájemci na webových
stránkách http://granty.vsers.cz/vpbs/.

Po dobu udržitelnosti projektu budou například cílové
skupině nadále distribuovány vytištěné studijní opory
a nabízeny pilotně ověřené vzdělávací programy. Účast na
níže uvedených vzdělávacích programech však již bude
zpoplatněna jednotnou cenou 950,- Kč.









Základy technických znalostí ve vodním hospodářství
Základy toxikologie pro obor vodního hospodářství
Právní předpisy a technické normy ve vodním
hospodářství
Provozování a bezpečnost zdrojů, úpraven a rozvodů
pitné vody
Provozování a bezpečnost stok a čistíren odpadních vod
Provozování a bezpečnost hydrotechnických staveb na
vodních tocích a nádržích
Likvidace havarijního znečištění povrchových a
podzemních vod
Řízení záchranných a zabezpečovacích prací při
povodních a z hlediska vodohospodářských zařízení

Projekt byl v roce 2015 vybrán k prezentaci na Závěrečné
konferenci globálních grantů realizovaných v rámci
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
v Jihočeském kraji. Konference proběhla dne 22. 9. 2015
v Clarion Congress Hotelu v Českých Budějovicích. Projekt
Výzkumného centra VŠERS zde byl odprezentován jako
příklad dobré praxe.

Projekty zaměřené na děti pokračují…

V období 1. 3. 2011 - 30. 6. 2012 probíhala v rámci Centra
celoživotního vzdělávání realizace dvou krátkodobých
projektů, které byly podpořeny z Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost a jejichž Zprostředkujícím orgánem byl Krajský úřad Jihočeského kraje.
Konkrétně se jednalo o projekty: "Relaxační terapie pro děti
a mládež se specifickými vzdělávacími potřebami"
a "Vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol,
se zaměřením na děti s obtížemi v chování". Díky realizaci
těchto projektů se škole podařilo podpořit nejen novou
cílovou skupinu, ale přineslo to i novou zkušenost - realizaci
projektu společně s finančními partnery.

Závěrečné zkoušky vzdělávacího
programu Studium speciální pedagogiky
V termínu 12. – 13. prosince 2015 proběhly závěrečné
zkoušky vzdělávacího programu Studium speciální pedagogiky v Horšovském Týně. Studium zde úspěšně ukončilo
celkem 30 posluchačů. Také v Českých Budějovicích
proběhly závěrečné zkoušky, v termínech 8., 15. – 16. ledna
2016, studium v Českých Budějovicích úspěšně absolvovalo
celkem 32 posluchačů. Následovaly závěrečné zkoušky
v termínu 29. - 30. ledna 2016 v Liberci, kde bylo celkem 34
úspěšných absolventů. Průběh závěrečných zkoušek je
obdobný jako u státních závěrečných zkoušek. Zkouškové
předměty jsou ve složení Psychopedie, Etopedie a Základy
speciální pedagogiky, z každého předmětu si posluchači
vylosují jednu otázku. Poté mají posluchači čas na písemnou
přípravu vylosovaných otázek. Po přípravě přistoupí
k obhajobě své závěrečné práce, k níž si většina posluchačů
připravuje powerpointovou prezentaci v elektronické formě.
Po obhajobě závěrečné práce zodpoví komisi vylosované
otázky. V den absolvování závěrečných zkoušek obdrží
úspěšní posluchači osvědčení o absolvování vzdělávacího
programu s celostátní platností. Vzdělávací program Studium
speciální pedagogiky je u pedagogických pracovníků velmi
oblíbený, otevření dalšího kurzu je plánováno na jaro 2016.

U projektu "Vzdělávání pedagogických pracovníků
mateřských škol, se zaměřením na děti s obtížemi v chování"
prozatím žádný z nabízených kurzů realizován nebyl.
Důvodem byl nízký počet přihlášených osob. Věříme, že se
nám v budoucnu podaří některý z kurzů uskutečnit.

V současné době se na výše uvedených projektech
pokračuje s nabídkou některých klíčových aktivit, díky
stanovené 5leté udržitelnosti projektů.
U projektu "Relaxační terapie pro děti a mládež se
specifickými
vzdělávacími
potřebami"
se
nadále
spolupracuje s finančními partnery projektu: ZŠ Prachatice,
ZŠ Písek a O.S. Cestou vůle Strakonice. Na těchto školách
pokračují a dále se rozvíjí činnosti započaté právě při
realizací projektu. Konkrétně jsou to aktivity jako např.
canisterapie, léčebně pedagogické ježdění (hipoterapie),
arteterapie, muzikoterapie či dramaterapie. Při hodinách
výuky jsou stále využívány rehabilitační pomůcky, hry,
knihy, jezdecké a plavecké pomůcky či hudební nástroje,
které byly pro děti pořízeny při samotné realizaci projektu.

Udržitelnost projektu
"Nové výukové metody a využití informačních
technologií při realizaci školního vzdělávacího
programu na základních a středních školách
Jihočeského kraje", registrační číslo projektu:
CZ.1.07/1.3.06/01.0026
nabídka vzdělávacích kurzů pro pedagogické pracovníky

více na http://granty.vsers.cz/dvppcb/

