Studium pedagogiky pro pedagoga volného času 2018
44 hodin
Vzdělávací program Studium pedagogiky pro pedagoga volného času 44 hod je zaměřen na získání
odborné kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává dílčí přímou pedagogickou činnost
v zájmovém vzdělávání. Cílem vzdělávacího programu je získání základních kompetencí v oblasti
pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti pedagoga volného času.
Studium bude organizováno prezenční formou v rozsahu 44 hodin výuky.

Obsah studia:
Základy obecné pedagogiky
Základy sociální pedagogiky
Základy obecné psychologie
Vybraná témata psychologie osobnosti, vývojové psychologie a sociální psychologie
Sociálně psychologické profesní dovednosti pedagoga
Speciální témata pro pedagogy volného času
Seminář k závěrečné práci

Ukončení studia:
Účastník studia (dále jen účastník) absolvuje závěrečnou zkoušku před komisí. Závěrečná zkouška
bude zahrnovat obhajobu písemné práce s ověřením získaných znalostí. Účastník musí v závěrečné
práci prokázat osvojení odborné terminologie, prokázat znalosti a dovednosti nabyté během studia a
schopnost shrnout a prezentovat obsah své práce. Účastník bude vybírat z konkrétních témat.
Po dohodě s odborným garantem si může vybrat i vlastní téma.
Podmínkou pro úspěšné ukončení studia a vydání osvědčení je:
povinná 80% účast na přímé výuce
zpracování závěrečné práce včetně její obhajoby před komisí
absolvování závěrečné zkoušky před komisí

Místo konání:
Vzdělávací prostory Střediska služeb školám Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno

Časový harmonogram studia:
Studium bude zahájeno 26. ledna 2018 a ukončeno závěrečnou zkouškou v termínech 29., 30. nebo
31. srpna 2018.
Časový harmonogram bude upřesněn. Vždy jde o termíny pátek nebo sobota (8.30 – 15.30 hod)
převážně v měsíčních cyklech.

Odborný garant studia:
PaedDr. Věra Hlavsová

Organizační garant studia:
Ivana Suchánková

Další informace:
Předčasné ukončení studia
Studium může být ukončeno na základě přímé žádosti účastníka nebo při nesplnění podmínek, které
jsou dány pro vydání osvědčení. Pokud z vážných zdravotních či osobních důvodů bude účastník žádat
o předčasné ukončení studia, musí tak učinit písemně, případně doložit lékařské potvrzení. Tuto
žádost je třeba poslat na doručovací adresu SSŠ Brno (viz níže).
V případě uznání nároku na předčasné ukončení studia uhradí účastník pouze částečnou výši nákladů.
Pokud účastník nedokončí studium z důvodu nesplnění podmínek nutných k vydání osvědčení,
zaplacený poplatek mu nebude vrácen.
Platební podmínky
Účastnický poplatek je 4000 Kč a je nutné uhradit jej před zahájením studia.
Doručovací adresa
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková
organizace
Hybešova 15
602 00 Brno
IČ: 60 55 59 80

Přihlášky
Přihlášky ke studiu posílejte na organizačního garanta studia Ivanu Suchánkovou
e-mail: suchankova@sssbrno.cz
Dotazy
Dotazy související se studiem posílejte na odborného garanta studia PaedDr. Věru Hlavsovou, e-mail:
hlavsova@sssbrno.cz

V Brně dne 4. 9. 2017

PaedDr. Věra Hlavsová
odborný garant studia

