Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA si Vám dovoluje nabídnout vzdělávací program
„Vychovatelství“, který je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro
kombinovanou formu studia v rozsahu 276 hodin, z toho 96 hodin přímé výuky.
Cílem programu vychovatelství je:
 poskytnout zájemcům pedagogickou kvalifikaci;
 zlepšit jejich možnosti a uplatnění ve stávající praxi;
 umožnit absolventům využívat ve své práci moderních poznatků ze speciální a sociální
pedagogiky;
 připravit kvalifikované odborníky pro oblast vychovatelství.
Uplatnění v praxi:
 vychovatelé v resortu školství (ZŠ, SOU, SŠ, internátní zařízení, DDM, místa volného času SŠ a
VŠ);
 vychovatelé ve věznicích;
 vychovatelé v síti institucí náhradní rodinné péče;
 vychovatelé v zařízeních zdravotní a sociální péče (školy při nemocnicích, charitativní zařízení,
ústavy sociální péče, humanitární zařízení pro přistěhovalce, domy seniorů);
 odborní pracovníci center volného času a mládeže DDM, stanice mladých turistů a techniků;
 školní družiny, školní kluby, komunitních centrech při školách, ve společenských organizacích
(Brontosaurus, Junák, Skaut, …);
 pedagogové volného času v letních táborech a rekreačních zařízeních.
Předměty studijního plánu:
Úvod do studia, Pedagogika, Obecná psychologie, Diplomový seminář, Multimediální seminář, Teorie
výchovy, Komunikace a rétorika, Speciální pedagogika I, Vývojová psychologie, Psychologie osobnosti,
Sociální psychologie, Pedagogická psychologie, Základy sociální pedagogiky, Pedagogika volného času,
Metodika zájmových činností, Speciální pedagogika II, Zájmové činnosti v oblasti výtvarné výchovy.
Uvedené předměty student zakončuje dílčí zkouškou, testem či seminární prací.
Cena kurzu je stanovena ve výši 18 800,- Kč.
Výuka probíhá v budově VŠTVS PALESTRA, Slovačíkova 400/1, Praha 9 Kbely
Termín výuky – zahájení září 2017
30. 9. - 1. 10. 2017
28. - 29. 10. 2017
2. - 3. 12. 2017
13. - 14. 1. 2018
3. - 4. 2. 2018
24. - 25. 2. 2018

Rozvrh a propozice k zahájení studia obdrží studenti dva týdny před zahájením kurzu. Potvrzení o studiu
je vázáno na fyzické nastoupení do konkrétního běhu vzdělávacího programu.
Kurz je ukončen obhajobou závěrečné práce a zkouškou před komisí. Po splnění všech předepsaných
povinností získává student osvědčení o získání kvalifikace. Obhajoba závěrečné práce a tedy i zakončení
kurzu musí proběhnout ve lhůtě nejpozději do 6 měsíců od posledního termínu výuky.
Přihlášky prosím zasílejte na adresu bulirova@palestra.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Kamila Bulířová, tel.: 281 932 013, e-mail: bulirova@palestra.cz

