Nabídka celoživotního vzdělávání
Vážené kolegyně, Vážení kolegové,
Pedagogická fakulta MU opět otevírá od září 2015 Studium pro výchovné poradce.
Studium je určené učitelům ke splnění kvalifikačních předpokladů stanovených
vyhláškou č. 317/2005 Sb., § 5, kteří vykonávají (nebo by chtěli vykonávat) funkci
výchovného poradce ve škole. Studijní program je zaměřen na získání vědomostí a
dovedností, které se projeví ve schopnostech aplikace pedagogiky a psychologie do
výchovného poradenství.
Vzdělávací program, který byl původně realizován v Centru pro další vzdělávání
učitelů MU je po jeho restrukturalizaci realizován nyní na Katedře psychologie PdF,
což nabízí jeho další zkvalitnění. Za posledních 17 let ho absolvovalo již asi 750
posluchačů, kteří Vám mohou poskytnout nejlépe reference o jeho kvalitě. Pro značný
zájem učitelů o tento program, bude otevřen i v příštím akademickém roce. Důraz
studia je stejně jako v minulých letech kladen nejen na teoretické poznatky, ale
především na praktickou a výcvikovou činnost posluchačů.
Vzhledem ke zkušenostem z posledních pěti let, kdy do tohoto studia přicházejí
zájemci z Gym, SOŠ a SOU je program do značné míry individualizován podle potřeb
jednotlivých účastníků. V prvním semestru posluchač předkládá vedení školy na
základě provedené analýzy nabídku směřující ke zkvalitnění činností v oblastech
spadajících do kompetence výchovného poradce a výchovného pracoviště školy a žádá
od vedení školy konkrétní zakázku. Seminární práce, ročníkové projekty, dílčí
průzkumy a studie, ale i závěrečná práce jsou zaměřeny výlučně na potřeby
účastníka, který sestavuje harmonogram jejich vypracování.
Lektorský sbor tvoří přední odborníci z vysokých škol, PPP, SPC, školských a
zdravotních institucí, Úřadu práce a výchovní poradci základních a středních škol, kteří
toto studium úspěšně absolvovali.
Předpoklady: studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů
učitelských oborů s dvouletou pedagogickou praxí nebo pro absolventy jiných
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vysokých škol, kteří získali pedagogickou způsobilost na základě absolvování
doplňkového pedagogického studia. Doklad bude požadován k přihlášce.
Časový plán studia: 4 semestrové studium externí formou zahrnuje celkově 250 hodin
přímé i nepřímé výuky vč. stáží v poradenských zařízeních. Organizace studia: pět
celodenních konzultací (pá) a jedno dvoudenní soustředění za semestr (pátek sobota). Vše bude upřesněno v rozvrhu.
Celkový počet kreditů: 120
Ukončení studia: studium je ukončeno obhajobou závěrečné práce a zkouškou před
zkušební komisí.
Školné: 6 000,- Kč/1 semestr.
Výstup: osvědčení o ukončení studia.
Garant studia: PhDr. Jan Beran, Ph.D, Katedra psychologie
Kontakt: beran@ped.muni.cz

Dále také otevírá od září 2015 studium Prevence sociálně patologických jevů.
Toto studium, které je připraveno ve spolupráci s odborem školství Krajského
jihomoravského úřadu a Poradenským centrem pro drogové a jiné závislosti
pedagogickopsychologické poradny Brno.
Tento program byl na Katedře psychologie PdF ověřen už v akademickém roce
2007-2008 a je realizován každoročně. Studium je určeno učitelům ke splnění
kvalifikačních předpokladů stanovené vyhl. č. 317/2005 Sb., § 9 c, kteří jsou (nebo by
chtěli být) na pozici školního metodika prevence ve škole. Podle této vyhlášky je
rozsah studia 250 hodin přímé a nepřímé výuky (4 semestry) vč. stáží na odborných
pracovištích, poskytujících poradenskou, intervenční a léčebnou pomoc. Studijní plán
počítá se 3 jednodenními konzultacemi (pátek) a dvěma dvoudenními soustředěními
za semestr pátek – sobota). Vše bude upřesněno v rozvrhu.
Studium, ve kterém je kladen důraz na praktické a výcvikové aktivity, je zakončeno
obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejich
úspěšném složení získává absolvent osvědčení s číslem akreditace MŠMT.
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Předpoklady: studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů
učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření,
kteří

získali

pedagogickou

způsobilost

na

základě

absolvování

doplňkového

pedagogického studia. Doklad bude požadován k přihlášce.
Celkový počet kreditů: 120
Ukončení studia: studium je ukončeno obhajobou závěrečné práce a zkouškou před
zkušební komisí.
Školné: 6 000,- Kč/1 semestr.
Výstup:osvědčení o ukončení studia.
Garant studia:PhDr. Jan Beran, Ph.D, Katedra psychologie
Kontakt: beran@ped.muni.cz
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