STUDIUM PEDAGOGIKY PRO UČITELE
Garantuje Technická univerzita v Liberci
Forma studia
Dvousemestrové studium s distančními prvky.
Charakteristika studia
Studium pedagogiky pro učitele je program určený učitelům odborných předmětů střední
školy, učitelům praktického vyučování střední školy a učitelům odborného výcviku střední
školy bez pedagogické kvalifikace. Kurz je koncipován podle § 22, odst. 1, písm. a) zákona
č. 563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. a v souladu s § 60 Zákona č. 111/1998 Sb.
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). Kurz
je akreditován pod č. j. MSMT-32486/2016-2991.
Organizace studia
Studium je organizováno kombinací prezenční a distanční formy studia. Prezenční výuka
probíhá o víkendech. Ke stěžejním předmětům jsou k dispozici distanční texty tištěné nebo
přístupné na CD ROM, nebo povinné studijní texty vybrané s ohledem na požadavek
samotného studia. Studující mají též k dispozici elektronické studijní prostředí zpracované
v systému Moodle.
Přijímání ke studiu
Přijímací zkouška se nekoná. Podmínkou přijetí ke studiu je úplné středoškolské odborné
vzdělání, praxe ve školství je výhodou. O přijetí rozhoduje rektor TU v Liberci na základě
doporučení odborného garanta.
Přijímací poplatek činí 500,- Kč. Přihlášky je možno podat:
- elektronicky na adrese https: https://www.cdv.tul.cz/
- na příslušných tiskopisech – jsou ke stažení na https://www.cdv.tul.cz/ – zasílejte
na adresu: Technická univerzita v Liberci, CDV, Studentská 2, 461 17 Liberec 1.
Termín podání přihlášek
1. kolo - do 30. června ; 2. kolo - do 15. září
Informace o studiu najdete na www.cdv.tul.cz (profesní kurzy-DVPP-Kurzy pedag. přípravy)
Kontaktní osoba: Ing. Marie Židů, tel. 485 352 607, 724 260 343, marie.zidu@tul.cz
Cena v současné době nepřevýší 5.250,- Kč za semestr.
Ukončení studia
Studium je ukončeno komisionální závěrečnou zkouškou, která má dvě části:
1. Obhajoba závěrečné práce.
2. Ústní závěrečná zkouška z obou předepsaných modulů.
Studijní plán
Hodinové dotace zohledňují distanční studijní materiály, které jsou k dispozici. Celkový
rozsah výuky je 135 hodin bez pedagogické praxe, jejíž délka bude určována individuálně.
Doporučený harmonogram studia
Počet hodin výuky
1. Semestr
2. Semestr
Předmět
Zakončení
Prezenční e-learning Prezenční e-learning
MODUL I: ZÁKLADY PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY
Obecná pedagogika
12
Zk
Základy didaktiky
10
Zk
Didaktický seminář
10
Z
Teorie výchovy
6
Z
Úvod do sociální pedagogiky
8
4
Zk
Žáci z odlišného kulturního prostředí
4
8
Z
a s odlišnými životními podmínkami
Řešení šikany*
12
Z
MODUL II: ZÁKLADY PSYCHOLOGIE PRO PEDAGOGY
Vybraná témata z psychologie
12
Vybraná témata z pedagogické
psychologie
Sociální interakce ve škole
16
Vyjednávání a řešení konfliktů ve škole*
Seminář k závěrečné práci
Seminář k pedagogické praxi
Celkem hodin výuky
* Volitelný seminář, studující povinně volí jeden.
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