Otevíráme kurz ASISTENT PEDAGOGA
Doba kurzu:

1 semestr (únor 2017 – červen 2017)

Zahájení kurzu:

17. 2. 2017 – jarní semestr 2017

Nabízí:

odborná kvalifikace profese asistenta pedagoga

Ukončení:

závěrečná zkouška (předměty zkoušky: pedagogika, psychologie,
reflexe pedagogické praxe a obhajoba závěrečné práce)

Absolvent získá:

osvědčení o pedagogické způsobilosti

Požadavky uchazeče: dokončené středoškolské vzdělání (nutné doložit úředně ověřenou
kopii maturitního vysvědčení)
Profil absolventa kurzu:
Cílem vzdělávacího kurzu je připravit absolventy pro náročnou pedagogickou práci s dětmi a se
žáky. Asistent pedagoga vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají
děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a
žáků formou individuální integrace. Dále pak vykonává přímou pedagogickou činnost
spočívající v pomocných výchovných pracích ve škole, ve školském zařízení pro zájmové
vzdělávání, ve školském výchovném a ubytovacím zařízení, ve školském zařízení pro výkon
ústavní nebo ochranné výchovy, nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči.
Účastníci kurzu získají poznatky z oblasti pedagogických a psychologických disciplín, aby
mohli lépe pochopit strukturu a zvláštnosti dětské a dospívající osobnosti a podle toho zaměřit
své výchovné a vzdělávací úsilí. Frekventanti také získají dovednosti pro praktické výchovné
činnosti včetně metodické práce. Důležitou součástí kurzu je individuální pedagogická praxe ve
školských zařízeních.
Cena kurzu: 6.700,- Kč / 1 semestr (+ 400,- Kč za přihlášku)
Termín podání přihlášek: do 31. 1. 2017
Více informací na webu fakulty:
http://www.ped.muni.cz/celozivotni-vzdelavani/pro-zajemce-o-czv/studium-pro-asistentypedagoga
Kontaktní osoba: Mgr. Ema Štěpařová, Ph.D., EmaSteparova@seznam.cz

Přihláška do kurzu Asistent pedagoga v rámci programu celoživotního vzdělávání
http://www.ped.muni.cz/celozivotni-vzdelavani/pro-zajemce-o-czv/prihlaska-do-czv

E-přihláška
Uchazeči o uvedený kurz celoživotního vzdělávání na Masarykově univerzitě se přihlašují pomocí
elektronické přihlášky (dále e-přihláška).
Možnost podání papírové přihlášky ke studiu již vůbec neexistuje.
Podání e-přihlášky
Zájemci o CŽV nejdříve vyberou obor a následně založí e-přihlášku. Poté vytisknou průvodku z epřihlášky v Informačním systému MU, ke které přiloží doklady o požadovaném vzdělání, a
vše zašlou poštou na adresu Centra celoživotního vzdělávání.
Nekompletní přihlášky budou vráceny!
Pokud v době podání přihlášky nemáte ještě VŠ diplom, je nutno dodat doklad o ukončení studia
vydaný studijním oddělením příslušné fakulty.
Manipulační poplatek
Pro každý obor je třeba založit samostatnou e-přihlášku a za každou se hradí manipulační poplatek
ve výši 400,- Kč. Úhrada poplatku musí být provedena prostřednictvím Obchodního centra MU,
odkaz na něj je přímo ve Vaší e-přihlášce.
Vytisknutou průvodku z e-přihlášky v Informačním systému MU a přiložené doklady o
požadovaném vzdělání zašlete poštou na adresu Centra celoživotního vzdělávání:
Pedagogická fakulta MU
Mgr. Jitka Karlišová
Poříčí 7
603 00 Brno
Veškeré dotazy ohledně přihlášky a poplatku směřujte na:
Mgr. Jitka Karlišová | karlisova@ped.muni.cz | +420 549 49 6494
ÚŘEDNÍ HODINY



pondělí 9.00–11.00
pátek 8.00–11.00 a 12.00–14.30
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