KURZY A PROGRAMY
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NABÍDKA KURZŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
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Jsem přesvědčena, že ať jste vyučující hledající kvalifikaci či nějaké další vzdělávací kurzy, nebo
patříte k neučitelské veřejnosti a chcete najít další vzdělání v oblasti, která Vás zajímá, najdete u nás
něco, co Vás zaujme. Pak již jen stačí přihlásit se elektronicky na stránkách CŽV (přístupné z titulní stránky fakulty – fpe.zcu.cz), či nám napsat na czv@fpe.zcu.cz nebo zavolat na 377 636 020
nebo 377 636 021.
Jak ukázaly různé složité situace, kterými jsme si (nejen) v Evropě prošli, vzdělání bylo a je vždy hodnota pevná a stálá, do které se rozhodně vyplatí investovat čas a energii. Rádi Vás v tom podpoříme
a pomůžeme Vám, abyste dosáhli svých kvalifikačních cílů a dozvěděli se něco nového.
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Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni je coby nejstarší fakulta univerzity tradičním
vzdělavatelem řady generací učitelů a učitelek nejen v Plzeňském a Karlovarském kraji. Svou zásadní
roli v regionu však hraje i v oblasti celoživotního vzdělávání. Další vzdělávání pedagogických pracovníků, kurzy pro veřejnost, Dětská univerzita, semináře v Univerzitě třetího věku – to vše a mnoho dalšího
je součástí naší tradiční nabídky v této oblasti, kterou jsme se pokusili shrnout do brožurky, již držíte
právě teď ve svých rukách.
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Dr. phil. Michaela Voltrová

proděkanka pro vnější vztahy a celoživotní vzdělávání
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www.fpe.zcu.cz
www.facebook.com/FPEZCU/
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OBECNÉ INFORMACE K NABÍZENÝM KURZŮM

1. STUDIUM K ROZŠÍŘENÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE

V rámci celoživotního vzdělávání nabízí Fakulta pedagogická ZČU tři typy studijních programů (kurzů):
1) Studium k rozšíření odborné kvalifikace (str. 5–11)
Studijní programy jsou určeny pro kvalifikované učitele ZŠ či SŠ, tj.: a) pro absolventy magisterského
programu Učitelství, nebo b) pro absolventy magisterského neučitelského programu, kteří mají současně splněné tzv. pedagogické minimum.
2) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů (str. 12–14)
Studijní programy jsou určeny pro pedagogické pracovníky, kteří nemají kvalifikaci pro výkon konkrétních pedagogických pozic, např.:
a) pozice výchovného poradce
b) pozice školního metodika
c) pozice učitele odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku na středních školách
d) pozice vychovatele aj.
Absolvování studijních programů (bod 1 a 2) vede k získání požadované kvalifikace podle platné legislativy.
3) Krátkodobé kurzy (str. 15–40)
Studijní programy (kurzy) jsou určeny jak učitelům, tak široké veřejnosti. Cílová skupina je uvedena
vždy v popisu kurzu.

PŘIHLAŠOVÁNÍ NA VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

i

Informace ke kurzům uvedeným v bodech 1 a 2
Na všechny vzdělávací programy se lze přihlašovat vyplněním on-line přihlášky na webových stránkách CŽV (odkaz je uveden také v tomto dokumentu u jednotlivých programů). Mezní termín přihlášení
je uveden u popisu každého programu. V přihlášce uvádějte všechny povinné údaje (tj. označené *).
Se všemi údaji je nakládáno v souladu s platnou legislativou.
Informace ke krátkodobým kurzům v bodu 3
Přihlášky přijímáme po celý akademický rok. Otevření kurzu je podmíněno naplněním kurzu.
Více informací najdete na fpe.zcu.cz (pod odkazem „Celoživotní vzdělávání“). Kurzy probíhají v objektech FPE ZČU v Plzni (Veleslavínova 42 a Chodské nám. – vchod ze Stehlíkovy ulice).
Bližší informace o nabízených kurzech celoživotního vzdělávání:
fpe.zcu.cz (odkaz „Celoživotní vzdělávání“)
czv@fpe.zcu.cz
377 636 020 a 377 636 021
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 DVPP – UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ ZŠ
	
Popis programu: Cílem programu je připravit učitele na výuku na 1. stupni po odborné i didaktické
stránce.
	Cílová skupina: učitelé (absolventi magisterského programu v oboru učitelství pro 2. st. ZŠ nebo
předškolní pedagogika nebo pedagogika nebo učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ nebo
speciální pedagogika nebo vychovatelství a pedagogika volného času)
	Katedra: Katedra českého jazyka a literatury
Garant programu: PhDr. Jana Vaňková
	Rozsah hodin/cena za semestr: 200 h/24 500 Kč
(4 semestry, tj. 3 x 7 000, za 4. semestr 3 500)
Registrace: fpe.zcu.cz (odkaz „Celoživotní vzdělávání“)
 ROZŠIŘUJÍCÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA – UČITELSTVÍ PRO SŠ
	
Popis programu: Cílem programu je zvýšení komunikační jazykové kompetence v anglickém jazyce,
získání odborné vědomosti a dovednosti v lingvistických, kulturních a literárněvědních disciplínách
anglického jazyka se zaměřením na globální souvislosti a mezinárodní používání anglického jazyka.
V oblasti didaktické získá absolvent základní vědomosti a dovednosti učitele cizích jazyků blíže definované v European Profile for Language Teacher Education - A Frame of Reference (Evropský rámec
pro přípravu učitelů cizích jazyků). V oblasti komunikačních kompetencí absolvent získá schopnost
používat anglický jazyk na úrovni C1 flexibilně a efektivně pro studijní a profesní účely zvláště v oblasti
lingvistiky, kultury a didaktiky včetně vedení výuky v anglickém jazyce.
Cílová skupina: učitelé (absolventi učitelství pro SŠ bez kvalifikace pro výuku AJ)
	Katedra: Katedra anglického jazyka
Garant programu: Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D.
Rozsah hodin/cena za semestr: 330 h/36 300 Kč
(5 semestrů, tj. 4 x 8 200, za 5. semestr 3 500)
Registrace: fpe.zcu.cz (odkaz „Celoživotní vzdělávání“)
 ROZŠIŘUJÍCÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA – UČITELSTVÍ PRO ZŠ
	
Popis programu: Cílem programu je zvýšení komunikační jazykové kompetence v anglickém jazyce,
získání odborné vědomosti a dovednosti v lingvistických, kulturních a literárněvědních disciplínách
anglického jazyka se zaměřením na globální souvislosti a mezinárodní používání anglického jazyka.
V oblasti didaktické získá absolvent základní vědomosti a dovednosti učitele cizích jazyků blíže definované v European Profile for Language Teacher Education - A Frame of Reference (Evropský rámec
pro přípravu učitelů cizích jazyků). V oblasti komunikačních kompetencí absolvent získá schopnost
používat anglický jazyk na úrovni C1 flexibilně a efektivně pro studijní a profesní účely zvláště v oblasti
lingvistiky, kultury a didaktiky včetně vedení výuky v anglickém jazyce.
Cílová skupina: učitelé (absolventi učitelství na 2. st. ZŠ bez kvalifikace pro výuku AJ)
	Katedra: Katedra anglického jazyka
Garant programu: Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D.
Rozsah hodin/cena za semestr: 330 h/36 300 Kč
(5 semestrů, tj. 4 x 8 200, za 5. semestr 3 500)
Registrace: fpe.zcu.cz (odkaz „Celoživotní vzdělávání“)
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 ROZŠIŘUJÍCÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA – UČITELSTVÍ PRO SŠ (ZE ZŠ)
	
Popis programu: Cílem programu je připravit učitele, absolventy učitelství anglického jazyka pro ZŠ,
na výuku na SŠ po jazykové, oborové a oborově didaktické stránce. Absolvent programu získá nové
znalosti a dovednosti, které mu umožní kvalifikovaně a odborně vyučovat anglický jazyk na všech typech středních škol. Získá odborné vědomosti a dovednosti v oborové didaktice s ohledem na potřeby
studentů středních škol. Rozšíří si zároveň vědomosti a dovednosti učitele cizích jazyků v lingvistických, kulturních a literárněvědních disciplínách anglického jazyka se zaměřením na potřeby studentů
středních škol. Kromě toho účastníci budou mít možnost si rozvinout své produktivní řečové dovednosti v jazykovém kurzu.
Cílová skupina: učitelé anglického jazyka (absolventi oboru Učitelství anglického jazyka pro ZŠ)
	Katedra: Katedra anglického jazyka
Garant programu: Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D.
Rozsah hodin/cena za semestr: 210 h/24 500 Kč
(3 semestry, tj. 2 x 10 500, za 3. semestr 3 500)
Registrace: fpe.zcu.cz (odkaz „Celoživotní vzdělávání“)
 ROZŠIŘUJÍCÍ STUDIUM BIOLOGIE – UČITELSTVÍ PRO SŠ (ZE ZŠ)
	
Popis programu: Cílem programu je rozšíření vzdělání absolventů učitelského oboru Učitelství biologie pro ZŠ o obor Učitelství biologie pro SŠ.
Cílová skupina: učitelé biologie (absolventi Učitelství biologie pro 2. stupeň ZŠ)
	Katedra: Centrum biologie, geověd a envigogiky
Garant programu: prof. RNDr. Michal Mergl, CSc.
Rozsah hodin/cena za semestr: 200 h/21 000 Kč
(3 semestry, tj. 3 x 7 000)
Registrace: fpe.zcu.cz (odkaz „Celoživotní vzdělávání“)
 ROZŠIŘUJÍCÍ STUDIUM BIOLOGIE – UČITELSTVÍ PRO SŠ
	
Popis programu: Cílem programu je připravit učitele, absolventy studijního programu Učitelství pro
střední školy bez kvalifikace pro výuku Bi, na výuku biologie na střední škole po odborné a metodické
stránce.
Cílová skupina: učitelé (absolventi učitelství pro SŠ bez kvalifikace pro výuku biologie)
	Katedra: Centrum biologie, geověd a envigogiky
Garant programu: prof. RNDr. Michal Mergl, CSc.
Rozsah hodin/cena za semestr: 252 h/31 500 Kč
(5 semestrů, tj. 4 x 7 000, za 5. semestr 3 500)
Registrace: fpe.zcu.cz (odkaz „Celoživotní vzdělávání“)
 ROZŠIŘUJÍCÍ STUDIUM BIOLOGIE – UČITELSTVÍ PRO ZŠ
	
Popis programu: Cílem programu je připravit učitele, absolventy studijního programu Učitelství pro
základní školy bez kvalifikace pro výuku biologie, na výuku biologie na základní škole po odborné
a metodické stránce.
Cílová skupina: učitelé (absolventi učitelství na 2. st. ZŠ bez kvalifikace pro výuku biologie)
	Katedra: Centrum biologie, geověd a envigogiky
Garant programu: prof. RNDr. Michal Mergl, CSc.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 252 h/31 500 Kč
(5 semestrů, tj. 4 x 7 000, za 5. semestr 3 500)
Registrace: fpe.zcu.cz (odkaz „Celoživotní vzdělávání“)

6

R
 OZŠIŘUJÍCÍ STUDIUM ČESKÉHO JAZYKA – UČITELSTVÍ PRO SŠ (ZE ZŠ)
	
Popis programu: Cílem programu je rozšíření vzdělání absolventů učitelského oboru Učitelství českého jazyka pro ZŠ o obor Učitelství českého jazyka pro SŠ.
Cílová skupina: učitelé českého jazyka (absolventi Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ)
	Katedra: Katedra českého jazyka a literatury
Garant programu: doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 200 h/16 500 Kč
(3 semestry, tj. 2 x 6 500, za 3. semestr 3 500)
Registrace: fpe.zcu.cz (odkaz „Celoživotní vzdělávání“)
R
 OZŠIŘUJÍCÍ STUDIUM ČESKÉHO JAZYKA – UČITELSTVÍ PRO SŠ
	
Popis programu: Cílem programu je připravit učitele, absolventy studijního programu Učitelství pro
střední školy bez kvalifikace pro výuku ČJ, na výuku českého jazyka na střední škole po jazykové,
odborné a metodické stránce.
Cílová skupina: učitelé (absolventi učitelství pro SŠ bez kvalifikace pro výuku ČJ)
	Katedra: Katedra českého jazyka a literatury
Garant programu: Mgr. Martina Spěváčková, Ph.D.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 279 h/29 500 Kč
(5 semestrů, tj. 4 x 6 500, za 5. semestr 3 500)
Registrace: fpe.zcu.cz (odkaz „Celoživotní vzdělávání“)
R
 OZŠIŘUJÍCÍ STUDIUM ČESKÉHO JAZYKA – UČITELSTVÍ PRO ZŠ
	
Popis programu: Cílem programu je připravit učitele, absolventy studijního programu Učitelství pro ZŠ
oboru či oborové kombinace Učitelství pro 2. stupeň ZŠ, na výuku předmětu český jazyk na 2. stupni
ZŠ po jazykové, odborné a metodické stránce.
Cílová skupina: učitelé (absolventi učitelství na 2. st. ZŠ bez kvalifikace pro výuku ČJ)
	Katedra: Katedra českého jazyka a literatury
Garant programu: Mgr. Martina Spěváčková, Ph.D.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 294 h/29 500 Kč
(5 semestrů, tj. 4 x 6 500, za 5. semestr 3 500)
Registrace: fpe.zcu.cz (odkaz „Celoživotní vzdělávání“)
 ROZŠIŘUJÍCÍ STUDIUM DĚJEPISU – UČITELSTVÍ PRO SŠ (ZE ZŠ)
	
Popis programu: Cílem programu je rozšíření vzdělání absolventů učitelského oboru Učitelství
dějepisu pro ZŠ o obor Učitelství dějepisu pro SŠ, a to jak po stránce didaktické, tak odborné.
Cílová skupina: učitelé dějepisu (absolventi Učitelství dějepisu pro 2. stupeň ZŠ)
	Katedra: Katedra historie
Garant programu: doc. PaedDr. Naděžda Morávková, Ph.D.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 200 h/30 000 Kč
(3 semestry, tj. 2 x 13 500, za 3. semestr 3 000)
Registrace: fpe.zcu.cz (odkaz „Celoživotní vzdělávání“)
 ROZŠIŘUJÍCÍ STUDIUM FYZIKY – UČITELSTVÍ PRO SŠ (ZE ZŠ)
	
Popis programu: Cílem programu je rozšíření vzdělání absolventů učitelského oboru Učitelství fyziky
pro ZŠ o obor Učitelství fyziky pro SŠ.
Cílová skupina: učitelé fyziky (absolventi Učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ)
	Katedra: Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy
Garant programu: RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 200 h/21 500 Kč
(3 semestry, tj. 2 x 9 000, za 3. semestr 3 500)
Registrace: fpe.zcu.cz (odkaz „Celoživotní vzdělávání“)
7

 ROZŠIŘUJÍCÍ STUDIUM FYZIKY – UČITELSTVÍ PRO ZŠ
	
Popis programu: Cílem programu je připravit učitele, absolventy studijního programu Učitelství
pro základní školy bez kvalifikace pro výuku fyziky, na výuku fyziky na základní škole po odborné
i didakticko–metodické stránce.
Cílová skupina: učitelé fyziky (absolventi Učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ)
	Katedra: Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy
Garant programu: RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 250 h/31 500 Kč
(5 semestrů, tj. 4 x 7 000, za 5. semestr 3 500)
Registrace: fpe.zcu.cz (odkaz „Celoživotní vzdělávání“)

R
 OZŠIŘUJÍCÍ STUDIUM NĚMECKÉHO JAZYKA – UČITELSTVÍ PRO SŠ
	
Popis programu: Cílem programu je připravit učitele, kteří často učí němčinu bez potřebné kvalifikace,
po jazykové, odborné a metodické stránce. Výstupní úroveň jazykových kompetencí odpovídá min.
úrovni C1 SERR.
	Cílová skupina: učitelé (absolventi) učitelství pro SŠ bez kvalifikace pro výuku německého jazyka
	Katedra: Katedra německého jazyka
Garant programu: doc. PaedDr. Dana Pfeiferová, Ph.D.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 380 h/37 500 Kč
(5 semestrů, tj. 5 x 7 500)
Registrace: fpe.zcu.cz (odkaz „Celoživotní vzdělávání“)

 ROZŠIŘUJÍCÍ STUDIUM CHEMIE – UČITELSTVÍ CHEMIE PRO SŠ (ZE ZŠ)
	
Popis programu: Cílem programu je připravit učitele, absolventy studijního oboru Učitelství chemie
pro základní školy, na výuku chemie na střední škole po odborné a metodické stránce.
Cílová skupina: učitelé chemie (absolventi Učitelství chemie pro 2. stupeň ZŠ)
	Katedra: Katedra chemie
Garant programu: doc. Mgr. Václav Richtr, CSc.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 204 h/24 000 Kč
(3 semestry, tj. 3 x 8 000)
Registrace: fpe.zcu.cz (odkaz „Celoživotní vzdělávání“)

R
 OZŠIŘUJÍCÍ STUDIUM PSYCHOLOGIE – UČITELSTVÍ PRO SŠ
	
Popis programu: Cílem rozšiřujícího studia je vybavit účastníky studia, učitele středních škol, teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi pro výuku psychologie ve vztahu k požadavkům RVP.
	Cílová skupina: učitelé (absolventi učitelství pro SŠ bez kvalifikace pro výuku psychologie)
	Katedra: Katedra psychologie
Garant programu: PhDr. et PaedDr. Věra Kosíková, Ph.D.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 250 h/28 000 Kč
(4 semestry, tj. 4 x 7 000)
Registrace: fpe.zcu.cz (odkaz „Celoživotní vzdělávání“)

 ROZŠIŘUJÍCÍ STUDIUM NĚMECKÉHO JAZYKA – UČITELSTVÍ PRO SŠ (ZE ZŠ)
	
Popis programu: Cílem programu je rozšíření vzdělání absolventů učitelského oboru Učitelství německého jazyka pro ZŠ o obor Učitelství německého jazyka pro SŠ. Připravit učitele po jazykové, odborné
a metodické stránce.
	Cílová skupina: učitelé německého jazyka (absolventi oboru Učitelství německého jazyka pro ZŠ)
	Katedra: Katedra německého jazyka
Garant programu: doc. PaedDr. Dana Pfeiferová, Ph.D.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 200 h/17 000 Kč
(2 semestry, tj. 2 x 8 500)
Registrace: fpe.zcu.cz (odkaz „Celoživotní vzdělávání“)

R
 OZŠIŘUJÍCÍ STUDIUM RUSKÉHO JAZYKA – UČITELSTVÍ PRO SŠ (ZE ZŠ)
	
Popis programu: Cílem programu je rozšíření vzdělání absolventů učitelského oboru Učitelství ruského jazyka pro ZŠ o obor Učitelství ruského jazyka pro SŠ. Tato doplněná kvalifikace je některými
řediteli středních škol vyžadována. Předkládaný program CŽV je v souladu § 12 daného zákona, neboť nabízí jednu z možností zvýšení kvalifikace (vedle vykonání jazykové zkoušky z příslušného cizího jazyka odpovídající minimálně úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
a doplňujícím didaktickým studiem příslušného jazyka).
	Cílová skupina: učitelé ruského jazyka (absolventi Učitelství ruského jazyka pro 2. stupeň ZŠ)
	Katedra: Katedra ruského jazyka
Garant programu: doc. Gigla Dzhyndzholiia, CSc.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 242 h/12 000 Kč
(2 semestry, tj. 2 x 6 000)
Registrace: fpe.zcu.cz (odkaz „Celoživotní vzdělávání“)

 ROZŠIŘUJÍCÍ STUDIUM NĚMECKÉHO JAZYKA – UČITELSTVÍ PRO ZŠ
	
Popis programu: Cílem programu je připravit učitele, absolventy studijního programu Učitelství pro
ZŠ oboru či oborové kombinace Učitelství pro 2. stupeň ZŠ, na výuku předmětu německý jazyk na
2. stupni ZŠ po jazykové, odborné a metodické stránce.
	Cílová skupina: učitelé (absolventi učitelství na 2. st. ZŠ bez kvalifikace pro výuku NJ)
	Katedra: Katedra německého jazyka
Garant programu: Dr. phil. Michaela Voltrová
	Rozsah hodin/cena za semestr: 250 h/30 000 Kč
(4 semestry, tj. 4 x 7 500)
Registrace: fpe.zcu.cz (odkaz „Celoživotní vzdělávání“)
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 ROZŠIŘUJÍCÍ STUDIUM RUSKÉHO JAZYKA – UČITELSTVÍ PRO SŠ
	
Popis programu: Cílem programu je připravit učitele, absolventy učitelství pro 3. st. (SŠ) bez kvalifikace pro výuku RJ, na výuku na 3. stupni (SŠ), tj. zdokonalení jejich komunikačních a interkulturních
dovedností, získání znalostí o různých oblastech ruské literatury a současného Ruska, metodická
příprava pro vedení výuky RJ.
	Cílová skupina: učitelé (absolventi učitelství pro SŠ bez kvalifikace pro výuku ruského jazyka)
	Katedra: Katedra ruského jazyka
Garant programu: doc. Gigla Dzhyndzholiia, CSc.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 268 h/36 000 Kč
(6 semestrů, tj. 6 x 6 000)
Registrace: fpe.zcu.cz (odkaz „Celoživotní vzdělávání“)
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 ROZŠIŘUJÍCÍ STUDIUM RUSKÉHO JAZYKA – UČITELSTVÍ PRO ZŠ
	
Popis programu: Cílem programu je připravit učitele, absolventy učitelství pro 2. st. ZŠ bez kvalifikace
pro výuku RJ, na výuku ruského jazyka na 2. st. ZŠ, tj. zdokonalení jejich komunikačních a interkulturních dovedností, získání znalostí o různých oblastech ruské literatury a současného Ruska, metodická
příprava pro vedení výuky RJ.
	Cílová skupina: učitelé (absolventi učitelství na 2. st. ZŠ bez kvalifikace pro výuku RJ)
	Katedra: Katedra ruského jazyka
Garant programu: PhDr. Jana Sováková, CSc.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 290 h/39 000 Kč
(6 semestrů, tj. 6 x 6 500)
Registrace: fpe.zcu.cz (odkaz „Celoživotní vzdělávání“)
 ROZŠIŘUJÍCÍ STUDIUM TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY – UČITELSTVÍ PRO SŠ (ZE ZŠ)
	
Popis programu: Cílem programu je rozšíření vzdělání absolventů učitelského oboru Učitelství tělesné
výchovy pro ZŠ o obor Učitelství tělesné výchovy pro SŠ. Vzdělávací program je zaměřen na získání
teoretických znalostí a praktických dovedností z jednotlivých oblastí tělesné výchovy a sportu, které je
možno využít v podmínkách školní tělesné výchovy na SŠ.
	Cílová skupina: učitelé tělesné výchovy (absolventi Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ)
	Katedra: Centrum tělesné výchovy a sportu
Garant programu: Mgr. Petra Kalistová
	Rozsah hodin/cena za semestr: 201 h/15 200 Kč
(2 semestry, tj. 2 x 7 600)
Registrace: fpe.zcu.cz (odkaz „Celoživotní vzdělávání“)
 ROZŠIŘUJÍCÍ STUDIUM TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY – UČITELSTVÍ PRO SŠ
	
Popis programu: Cílem programu je připravit učitele, absolventy studijního programu Učitelství pro
střední školy bez kvalifikace pro výuku TV, na výuku tělesné výchovy na střední škole. Vzdělávací
program je zaměřen na získání teoretických znalostí a praktických dovedností z jednotlivých oblastí
tělesné výchovy a sportu, které je možno využít v podmínkách školní tělesné výchovy na SŠ.
	Cílová skupina: učitelé (absolventi učitelství pro SŠ bez kvalifikace pro výuku TV)
	Katedra: Centrum tělesné výchovy a sportu
Garant programu: Mgr. Petra Kalistová
	Rozsah hodin/cena za semestr: 396 h/38 000 Kč
(5 semestrů, tj. 5 x 7 600)
Registrace: fpe.zcu.cz (odkaz „Celoživotní vzdělávání“)
 ROZŠIŘUJÍCÍ STUDIUM TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY – UČITELSTVÍ PRO ZŠ
	
Popis programu: Cílem programu je připravit učitele, absolventy studijního programu Učitelství pro
základní školy bez kvalifikace pro výuku TV, na výuku tělesné výchovy na základní škole. Vzdělávací
program je zaměřen na získání teoretických znalostí a praktických dovedností z jednotlivých oblastí
tělesné výchovy a sportu, které je možno využít v podmínkách školní tělesné výchovy na ZŠ.
	Cílová skupina: učitelé (absolventi učitelství na 2. st. ZŠ bez kvalifikace pro výuku TV)
	Katedra: Centrum tělesné výchovy a sportu
Garant programu: Mgr. Petra Kalistová
	Rozsah hodin/cena za semestr: 264 h/30 400 Kč
(4 semestry, tj. 4 x 7 600)
Registrace: fpe.zcu.cz (odkaz „Celoživotní vzdělávání“)
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R
 OZŠIŘUJÍCÍ STUDIUM VÝPOČETNÍ TECHNIKY A INFORMATIKY – UČITELSTVÍ PRO SŠ (ZE ZŠ)
	
Popis programu: Cílem programu je připravit učitele, absolventy učitelství Výpočetní techniky a informatiky pro 2. st. ZŠ, na výuku výpočetní techniky a informatiky na 3. stupni po odborné i didaktické
stránce k rozvoji informatického myšlení u žáků.
	Cílová skupina: učitelé výpočetní techniky (absolventi Učitelství výpočetní techniky pro 2. stupeň ZŠ)
	Katedra: Katedra výpočetní a didaktické techniky
Garant programu: doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 205 h/16 500 Kč
(3 semestry, tj. 3 x 5 500)
Registrace: fpe.zcu.cz (odkaz „Celoživotní vzdělávání“)
R
 OZŠIŘUJÍCÍ STUDIUM VÝPOČETNÍ TECHNIKY A INFORMATIKY – UČITELSTVÍ PRO SŠ
	
Popis programu: Cílem programu je připravit učitele k výuce výpočetní techniky a informatiky na SŠ
po odborné, didaktické a metodické stránce. Program je v souladu se současnou kurikulární reformou
školy, zejména v oblasti implementace rámcových vzdělávacích programů a tvorby vzdělávacích programů na základních a středních školách s návazností na příslušný RVP a ŠVP školy.
	Cílová skupina: učitelé (absolventi učitelství pro SŠ bez kvalifikace pro výuku výpočetní techniky)
Katedra: Katedra výpočetní a didaktické techniky
Garant programu: Ing. Petr Michalík, Ph.D.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 523 h/33 000 Kč
(6 semestrů, tj. 6 x 5 500)
Registrace: fpe.zcu.cz (odkaz „Celoživotní vzdělávání“)
R
 OZŠIŘUJÍCÍ STUDIUM VÝPOČETNÍ TECHNIKY A INFORMATIKY – UČITELSTVÍ PRO ZŠ
	
Popis programu: Cílem programu je připravit učitele k výuce výpočetní techniky a informatiky na 2.
stupni ZŠ po odborné, didaktické a metodické stránce. Program je v souladu se současnou kurikulární
reformou školy, zejména v oblasti implementace rámcových vzdělávacích programů a tvorby vzdělávacích programů na základních a středních školách s návazností na příslušný RVP a ŠVP školy.
	Cílová skupina: učitelé (absolventi učitelství na 2. st. ZŠ bez kvalifikace pro výuku výpočetní techniky)
Katedra: Katedra výpočetní a didaktické techniky
Garant programu: Ing. Petr Michalík, Ph.D.
	Rozsah hodin/cena za semestr:465 h/33 000 Kč
(6 semestrů, tj. 6 x 5 500)
Registrace: fpe.zcu.cz (odkaz „Celoživotní vzdělávání“)
 UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY
	
Popis programu: Cílem programu je rozšíření vzdělání o obor Učitelství pro mateřské školy. Absolvent
disponuje dovednostmi a znalostmi, které jsou potřebné a využitelné pro tvorbu vzdělávací nabídky
v mateřské škole. Důraz je kladen na schopnost didaktické transformace poznatků a dovedností.
	Cílová skupina: absolventi studijních programů učitelství 1. stupně základní školy nebo vychovatelství
nebo pedagogika volného času nebo studijního oboru pedagogika, kteří si chtějí rozšířit svou aprobaci
o obor Učitelství pro mateřské školy
Katedra: Katedra pedagogiky
Garant programu: Mgr. Milan Podpera, Ph.D.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 265 h/26 000 Kč
(4 semestry, tj. 4 x 6 500)
Registrace: fpe.zcu.cz (odkaz „Celoživotní vzdělávání“)
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2. STUDIUM KE SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ
 STUDIUM K VÝKONU SPECIALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ – PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
	
Popis programu: Studijní program klade důraz na získání a prohloubení odborných znalostí a dovedností učitelů potřebných pro práci s dětmi s rizikem vzniku sociálně nežádoucího chování, a to jak
s jednotlivcem, tak se skupinou (třídou). Cílem studijního programu je příprava školních metodiků primární prevence tak, aby dokázali monitorovat projevy rizikového chování žáků, uměli jim poskytnout
přímou odbornou pomoc, aktivně spolupracovali s rodinou v případě krizové intervence, poskytovali
odbornou metodickou pomoc učitelům i rodičům. Absolventi programu budou dále schopni vytvářet,
realizovat a koordinovat aktivity (programy) zaměřené na prevenci rizikového chování, spolupracovat
se školskými poradenskými zařízeními a institucemi specializovanými na práci s rizikovou skupinou
dětí a mládeže.
	Cílová skupina: absolventi magisterských studijních programů učitelských oborů nebo absolventi magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle
§ 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.; druh aprobace není rozhodující
	Katedra: Katedra pedagogiky
Garant programu: PhDr. Markéta Zachová, Ph.D.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 260 h/22 000 Kč
(4 semestry, tj. 4 x 5 500)
Registrace: fpe.zcu.cz (odkaz „Celoživotní vzdělávání“)
 STUDIUM PRO VÝCHOVNÉ PORADCE
	
Popis programu: Cílem programu je poskytnout pedagogickou způsobilost k vykonávání funkce
„výchovný poradce“ na základních a na středních školách. Studijní program je zaměřen na získání
vědomostí a dovedností, vyplývající z výše uvedených tematických okruhů a předmětů v teoretické
i praktické rovině, které se projeví ve schopnostech aplikace pedagogiky a psychologie do výchovného
poradenství.
	Cílová skupina: učitelé (absolventi magisterských studijních programů učitelských oborů s dvouletou
pedagogickou praxí)
	Katedra: Katedra pedagogiky
Garant programu: Mgr. Pavla Soukupová, Ph.D.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 250 h/28 000 Kč
(4 semestry, tj. 4 x 7 000)
Registrace: fpe.zcu.cz (odkaz „Celoživotní vzdělávání“)
 STUDIUM V OBLASTI PEDAGOGICKÝCH VĚD SE ZAMĚŘENÍM NA PŘÍPRAVU UČITELŮ
ODBORNÉHO VÝCVIKU STŘEDNÍ ŠKOLY
	
Popis programu: Cílem programu je poskytnout pedagogickou způsobilost pro učitele odborného
výcviku na středních školách.
	Cílová skupina: uchazeči s ukončeným středním vzděláním s výučním listem v oboru, který odpovídá
charakteru vyučovaného předmětu
	Katedra: Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy
Garant programu: Mgr. Jan Krotký, Ph.D.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 260 h/28 000 Kč
(4 semestry, tj. 4 x 7 000)
Registrace: fpe.zcu.cz (odkaz „Celoživotní vzdělávání“)
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S
 TUDIUM V OBLASTI PEDAGOGICKÝCH VĚD SE ZAMĚŘENÍM NA PŘÍPRAVU UČITELŮ
ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ STŘEDNÍ ŠKOLY
	
Popis programu: Cílem programu je poskytnout pedagogickou způsobilost pro učitele odborných
předmětů na středních školách.
	Cílová skupina: učitelé odborných předmětů na středních školách, kteří nemají odbornou kvalifikaci
(absolventi magisterských nepedagogických programů)
	Katedra: Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy
Garant programu: Mgr. Jan Krotký, Ph.D.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 260 h/28 000 Kč
(4 semestry, tj. 4 x 7 000)
Registrace: fpe.zcu.cz (odkaz „Celoživotní vzdělávání“)
S
 TUDIUM V OBLASTI PEDAGOGICKÝCH VĚD SE ZAMĚŘENÍM NA PŘÍPRAVU UČITELŮ
PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ STŘEDNÍ ŠKOLY
	
Popis programu: Cílem programu je poskytnout pedagogickou způsobilost pro učitele praktického
vyučování na středních školách.
	Cílová skupina: uchazeči s ukončeným vysokoškolským vzděláním (Bc.) nebo ukončeným vyšším
odborným vzděláním v akreditovaném vzdělávacím programu v oboru, který odpovídá charakteru
praktického vyučování, nebo středním vzděláním ukončeným maturitou v oboru, který odpovídá charakteru praktického vyučování
	Katedra: Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy
Garant programu: Mgr. Jan Krotký, Ph.D.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 260 h/28 000 Kč
(4 semestry, tj. 4 x 7 000)
Registrace: fpe.zcu.cz (odkaz „Celoživotní vzdělávání“)
S
 TUDIUM V OBLASTI PEDAGOGICKÝCH VĚD SE ZAMĚŘENÍM NA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKU
PRO UČITELE MŠ A VYCHOVATELE
	
Popis programu: Cílem programu je rozšířit pedagogickou způsobilost učitelů MŠ a vychovatelů pro
práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Absolventi budou v MŠ kvalifikováni pro přímou
pedagogickou činnost ve třídě nebo škole zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
nebo budou jako vychovatelé kvalifikováni pro přímou pedagogickou činnost ve školském výchovném
a ubytovacím zařízení nebo v jeho oddělení zřízeném pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, nebo ve školském
zařízení pro preventivně výchovnou péči.
	Cílová skupina: učitelé MŠ a vychovatelé
	Katedra: Katedra pedagogiky
Garant programu: doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 250 h/30 000 Kč
(4 semestry, tj. 4 x 7 500)
Registrace: fpe.zcu.cz (odkaz „Celoživotní vzdělávání“)
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 STUDIUM V OBLASTI PEDAGOGICKÝCH VĚD SE ZAMĚŘENÍM NA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKU
PRO UČITELE ZŠ A SŠ
	
Popis programu: Cílem programu je rozšířit pedagogickou způsobilost učitelů ZŠ a SŠ pro práci se
žáky s psychickým postižením a žáky s poruchami chování, tzn. profilaci psychopedickou a etopedickou. Absolventi budou kvalifikováni pro přímou pedagogickou činnost ve třídě nebo škole zřízené pro
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
	Cílová skupina: učitelé ZŠ a SŠ
	Katedra: Katedra pedagogiky
Garant programu: doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 255 h/30 000 Kč
(4 semestry, tj. 4 x 7 500)
Registrace: fpe.zcu.cz (odkaz „Celoživotní vzdělávání“)
 STUDIUM V OBLASTI PEDAGOGICKÝCH VĚD SE ZAMĚŘENÍM NA VYCHOVATELE
	
Popis programu: Cílem programu je poskytnout pedagogickou způsobilost vychovatelům ve školních
družinách, v internátech a domovech mládeže v souladu se Zákonem č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a § 2 Vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků,
akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. Program je koncipován v souladu
se současnou kurikulární reformou školy, zejména v oblasti implementace rámcových vzdělávacích
programů a tvorby vzdělávacích programů v institucích volného času s návazností na příslušný RVP
a ŠVP školy.
	Cílová skupina: absolventi s ukončeným středoškolským vzděláním
	Katedra: Katedra pedagogiky
Garant programu: PhDr. Dagmar Šafránková, Ph.D.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 260 h/32 000 Kč
(4 semestry, tj. 4 x 8 000)
Registrace: fpe.zcu.cz (odkaz „Celoživotní vzdělávání“)

3. KRÁTKODOBÉ KURZY
Bližší informace na příslušné katedře nebo webové stránce fpe.zcu.cz (odkaz Celoživotní vzdělávání).
CENTRUM BIOLOGIE, GEOVĚD A ENVIGOGIKY
tajemnice: Mgr. Tereza Gerátová
kontakt: tel.: 377 636 241, geratovt@cbg.zcu.cz, Klatovská 51, Plzeň
K
 RAJSKÁ KONFERENCE K ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ VE ŠKOLÁCH
	
Popis programu: Cílem konference, jak vyplývá z programu, je poskytnout učitelům zabývajícím se
EVVO a koordinátorům EVVO aktuální a praktické informace v této oblasti, popularizovat dobré příklady z činnosti škol na území Plzeňského kraje a vybraných environmentálních center. Účastníky
konference vybavit základní sumou vědomostí o základních formách EVVO a nabídnout jim v tomto
směru metodickou pomoc v rámci nejblíže situovaného environmentálního centra nebo prostřednictvím specializovaného pracoviště FPE ZČU.
	Cílová skupina: učitelé zabývající se EVVO
Garant programu: RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 8 h/0 Kč
A
 KTUÁLNÍ GEOGRAFICKÁ TÉMATA VE ŠKOLE I ZA ŠKOLOU
	
Popis programu: Posluchač si rozšíří poznatky o geografických souvislostech a dopadu vybraných
aktuálních světových událostí. Na základě nabytých znalostí bude moci zaujmout postoj k vybranému
tématu. Posluchač získá přehled o způsobech integrace aktuálních událostí do výuky přírodovědných
předmětů (především zeměpisu), což přispěje ke zvýšení motivace žáků a posílení jejich geografického myšlení.
	Cílová skupina: učitelé přírodovědných předmětů 2. stupně ZŠ a středních škol
Garant programu: RNDr. Klára Vočadlová, Ph.D.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 6 h/600 Kč
 AKTUÁLNÍ GEOGRAFICKÁ TÉMATA VE ŠKOLE I ZA ŠKOLOU
	
Popis programu: Posluchač si rozšíří poznatky o geografických souvislostech a dopadu vybraných
aktuálních světových událostí. Na základě nabytých znalostí bude moci zaujmout postoj k vybranému
tématu a získá inspiraci, jak probírané téma přiblížit široké veřejnosti.
	Cílová skupina: studenti ZČU, široká veřejnost a zástupci neformálního vzdělávání
Garant programu: RNDr. Klára Vočadlová, Ph.D.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 4 h/400 Kč
 BURZA NÁPADŮ DO VÝUKY ZEMĚPISU
	
Popis programu: Učitel bude znát různé metody výuky, které mají za úkol přispět ke zvýšení názornosti probírané látky, ke zvýšení aktivizace žáků a většímu zapojení kreativity žáků. Učitel bude umět tyto
metody aplikovat do výuky zeměpisu.
	Cílová skupina: učitelé zeměpisu 2. stupně ZŠ a středních škol
Garant programu: RNDr. Klára Vočadlová, Ph.D.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 7 h/650 Kč
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 GEOGRAFICKÉ FENOMÉNY VYBRANÝCH REGIONŮ A JEJICH WOW EFEKT A AHA EFEKT
	
Popis programu: Účastník bude po úspěšném absolvování kurzu schopen popsat jednotlivá území
pomocí korektní terminologie; regiony porovná a demonstruje rozdílné a shodné fenomény diskutovaných území; určí jiné regiony s výskytem probraných fenoménů; zdůvodní vliv případných budoucích
environmentálních a společenských změn v probraných regionech; posoudí kvalitu života místních
obyvatel i turistický potenciál probraných regionů; představí svůj názor na komplexní geografickou
situaci daných regionů. Účastník dokáže korektně didakticky transformovat vybrané geografické fenomény regionů a sestavit výukovou jednotku na základě vlastní turistické cesty.
	Cílová skupina: učitelé přírodovědných předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ
Garant programu: RNDr. Václav Stacke, Ph.D.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 10 h/1 200 Kč
 GEOGRAFICKÉ FENOMÉNY VYBRANÝCH REGIONŮ A JEJICH WOW EFEKT A AHA EFEKT
	
Popis programu: Účastník bude po úspěšném absolvování kurzu schopen popsat jednotlivá území
pomocí korektní terminologie; regiony porovná a demonstruje rozdílné a shodné fenomény diskutovaných území; určí jiné regiony s výskytem probraných fenoménů; zdůvodní vliv případných budoucích
environmentálních a společenských změn v probraných regionech; posoudí kvalitu života místních
obyvatel i turistický potenciál probraných regionů; představí svůj názor na komplexní geografickou
situaci daných regionů.
	Cílová skupina: zaměstnanci a studenti ZČU; široká veřejnost
Garant programu: RNDr. Václav Stacke, Ph.D.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 10 h/1 500 Kč
 GEOGRAFIE ČESKA MODERNĚ A ZÁBAVNĚ
	
Popis programu: Účastník bude na základě dříve nabytých běžných znalostí, rozšířených o nově nabyté znalosti a dovednosti schopen hodnotit postavení Česka v Evropě a světě; vybrat zásadní charakteristiky přírodního prostředí, obyvatelstva a hospodářství Česka; porovnat jednotlivé kraje a vysvětlit
jejich specifika; interpretovat příčiny a důsledky současného vývoje Česka i jednotlivých krajů; vytvořit
případné moderní výukové jednotky, zabývající se geografií Česka.
	Cílová skupina: učitelé zeměpisu 2. stupně ZŠ a SŠ
Garant programu: RNDr. Václav Stacke, Ph.D.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 15 h/1 500 Kč
 GEOGRAFIE ČESKA MODERNĚ A ZÁBAVNĚ
	
Popis programu: Účastník bude na základě dříve nabytých běžných znalostí, rozšířených o nově nabyté znalosti a dovednosti schopen hodnotit postavení Česka v Evropě a světě; vybrat zásadní charakteristiky přírodního prostředí, obyvatelstva a hospodářství Česka; porovnat jednotlivé kraje a vysvětlit
jejich specifika; interpretovat příčiny a důsledky současného vývoje Česka i jednotlivých krajů; vytvořit
případné moderní výukové jednotky, zabývající se geografií Česka.
	Cílová skupina: zaměstnanci a studenti ZČU; široká veřejnost
Garant programu: RNDr. Václav Stacke, Ph.D.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 15 h/1 800 Kč
 GIS V HODINÁCH ZEMĚPISU
	
Popis programu: Učitel dokáže motivovat své žáky pro výuku tématu GIS, dokáže vybrat program
vhodný do výuky a dokáže naplánovat úlohy pro žáky, pomocí kterých se žáci s GIS blíže seznámí a
pochopí jeho význam a využitelnost v běžném životě.
	Cílová skupina: učitelé zeměpisu 2. stupně ZŠ a SŠ
Garant programu: Mgr. Markéta Pluháčková, Ph.D.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 4 h/500 Kč
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 MODERNÍ MOŽNOSTI TERÉNNÍ VÝUKY GEOGRAFIE A ZEMĚPISNÝCH EXKURZÍ
	
Popis programu: Účastník bude po úspěšném absolvování kurzu schopen identifikovat typické složky
krajiny; definovat kvalitu a případné ohrožení vazeb mezi krajinnými prvky; organizovat terénní exkurzi; vybrat místa v krajině, vhodná k didaktické transformaci a demonstraci obecných procesů v krajinné sféře; shrnout fungování dané části krajiny jako holistické entity; zkonstruovat virtuální exkurzi.
	Cílová skupina: učitelé zeměpisu 2. stupně ZŠ a SŠ
Garant programu: RNDr. Václav Stacke, Ph.D.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 15 h/1 500 Kč
 MODERNÍ MOŽNOSTI TERÉNNÍ VÝUKY GEOGRAFIE A ZEMĚPISNÝCH EXKURZÍ
	
Popis programu: Účastník bude po úspěšném absolvování kurzu schopen identifikovat typické složky
krajiny; definovat kvalitu a případné ohrožení vazeb mezi krajinnými prvky; organizovat terénní exkurzi; vybrat místa v krajině, vhodná k didaktické transformaci a demonstraci obecných procesů v krajinné sféře; shrnout fungování dané části krajiny jako holistické entity; zkonstruovat virtuální exkurzi.
	Cílová skupina: zaměstnanci a studenti ZČU; široká veřejnost
Garant programu: RNDr. Václav Stacke, Ph.D.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 15 h/1 800 Kč
 PRAKTICKÁ BIOLOGIE A GEOLOGIE V TERÉNU
	
Popis programu: Kurz je zaměřen na osvojení si následujících dovedností: vedení exkurze v terénu,
metody pozorování, sběru, uchovávání a determinace přírodního materiálu, používání speciálního vybavení (např. planktonní síť), práce s determinační literaturou, praktická znalost nejběžnějších zástupců rostlin, hub a živočichů na našem území a geologickou historii našeho území. Osvojené dovednosti
mohou učitelé využít při plánování exkurze a ve výuce biologie na základních a středních školách.
	Cílová skupina: učitelé přírodovědných předmětů na ZŠ a SŠ
Garant programu: prof. RNDr. Michal Mergl, CSc.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 36 h/1 500 Kč
 PRAKTICKÁ BIOLOGIE A GEOLOGIE V TERÉNU
	
Popis programu: Kurz je zaměřen na osvojení si následujících dovedností: vedení exkurze v terénu,
metody pozorování, sběru, uchovávání a determinace přírodního materiálu, používání speciálního vybavení (např. planktonní síť), práce s determinační literaturou, praktická znalost nejběžnějších zástupců rostlin, hub a živočichů na našem území a geologické historie našeho území.
	Cílová skupina: zaměstnanci a učitelé ZČU, široká veřejnost
Garant programu: prof. RNDr. Michal Mergl, CSc.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 36 h/1 800 Kč
 S MIKROSKOPEM ZA DOBRODRUŽSTVÍM BUNĚK
	
Popis programu: Cílem je osvojení si bezchybné efektivní práce s mikroskopem a získání základních
znalostí ohledně mikroorganismů, řas a sinic a různých typů tkání a pletiv, které můžou uplatnit ve
výuce biologie na základních a středních školách.
	Cílová skupina: učitelé přírodovědných předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ
Garant programu: prof. RNDr. Michal Mergl, CSc.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 24 h/1 200 Kč
 S MIKROSKOPEM ZA DOBRODRUŽSTVÍM BUNĚK
	
Popis programu: Kurz je zaměřen na osvojení si následujících dovedností a znalostí: bezchybná efektivní práce s mikroskopem, základní znalost mikroorganismů, řas a sinic, různých typů tkání a pletiv.
	Cílová skupina: zaměstnanci a studenti ZČU; široká veřejnost
Garant programu: prof. RNDr. Michal Mergl, CSc.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 24 h/1 500 Kč
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CENTRUM TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU
sekretářka: Petra Kotorová
kontakt: tel.: 377 636 401, kotorova@ktv.zcu.cz, Klatovská 51, Plzeňml
 APLIKACE VÝUKY ZÁKLADNÍHO BRUSLENÍ DO ŠKOLNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY
	
Popis programu: Získání teoretických znalostí a praktických dovedností z oblasti techniky a metodiky
základního bruslení, úrazové zábrany, bezpečnosti při výuce základního bruslení.
	Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci, kteří vyučují TV na 1.–3. stupni ZŠ a SŠ, nepovinnou
a zájmovou TV
Garant programu: Mgr. Daniela Benešová, Ph.D.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 14 h/2 490 Kč
 DOŠKOLOVACÍ KURZ ZÁKLADNÍHO ŠKOLNÍHO LYŽOVÁNÍ
	
Popis programu: Zopakování pohybových dovedností a teoretických poznatků z oblasti techniky a
metodiky sjíždění a zatáčení na lyžích a běhu na lyžích v základní podobě, získání praktických dovedností a teoretických znalostí nových trendů z oblasti výuky lyžování – carvingová průpravná cvičení,
základní carvingový oblouk, novinky v oblasti předpisů a vyhlášek týkajících se školních lyžařských
kurzů za uplynulých 5 let.
	Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci, kteří v minulosti absolvovali kurz Základního školního lyžování nebo jsou vyučující s aprobací TV
Garant programu: Mgr. Daniela Benešová, Ph.D.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 25 h/2 860 Kč
 KURZ NÁMOŘNÍHO JACHTINGU
	
Popis programu: Získání teoretických znalostí a praktických dovedností z oblasti námořního jachtingu.
	Cílová skupina: studenti a zájemci z řad pedagogických pracovníků
Garant programu: Mgr. Daniela Benešová, Ph.D.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 50 h/12 500 Kč
 KURZ PRO VEDOUCÍ ŠKOLNÍCH LYŽAŘSKÝCH ZÁJEZDŮ
	
Popis programu: Příprava a organizace zimních lyžařských výcvikových kurzů (ZLVK), seznámení se
s vyhláškami a předpisy MŠMT a MZSV ČR týkajících se ZLVK, zásady pobytu a pohybu dětí v zimním
horském prostředí, seznámení se s novými trendy ve výuce lyžování, hry na lyžích.
	Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci s aprobací TV nebo držitelé průkazu ”instruktor školního
lyžování”
Garant programu: Mgr. Daniela Benešová, Ph.D.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 24 h/2 900 Kč
 KURZ SPORTOVNÍ MASÁŽE
	
Popis programu: Cílem kurzu sportovní masáže je připravit maséry z řad pedagogických pracovníků
pro praxi v oblasti péče o žáky. Předpokladem pro přijetí a splnění požadavků kurzu je absolvování
předmětů anatomicko-fyziologického základu v rozsahu znalostí obecné anatomie a fyziologie na VŠ.
	Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci (učitelé ZŠ a SŠ), absolventi studijního oboru s tělesnou
výchovou
Garant programu: Mgr. Věra Knappová, Ph.D.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 88 h/4 700 Kč
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K
 URZ VODNÍ TURISTIKY PRO PEDAGOGICKOU VEŘEJNOST A STUDENTY ZČU
(ZAHRANIČNÍ ŘEKY)
	
Popis programu: Praktická oblast: Zdokonalení existujících a získání nových dovedností v oblasti
ovládání plavidel (K1, C2, R2, R4) na proudící vodě do obtížnosti WW IV, záchrana osob a materiálu
na proudící vodě. Teoretická oblast: Taktika jízdy ve skupině, nebezpečí při vodní turistice, základy
logistiky, vodácké akce, KPČ vybrané oblasti, specifika organizace vodácké akce v zahraničí.
	Cílová skupina: veřejnost, pedagogická veřejnost (učitelé ZŠ i SŠ) a studenti ZČU
Garant programu: Mgr. Radek Zeman
	Rozsah hodin/cena za semestr: 48 h/4 290 Kč
K
 URZ VODNÍ TURISTIKY PRO PEDAGOGICKOU VEŘEJNOST A STUDENTY ZČU
(ČESKÉ ŘEKY)
	
Popis programu: Praktická oblast: Zdokonalení existujících a získání nových dovedností v oblasti
ovládání plavidel (K1, C2, R2, R4) na proudící vodě do obtížnosti WW III., záchrana osob a materiálu
na proudící vodě. Teoretická oblast: Taktika jízdy ve skupině, nebezpečí při vodní turistice, základy
logistiky, vodácké akce, KPČ vybrané oblasti.
	Cílová skupina: veřejnost, pedagogická veřejnost (učitelé ZŠ i SŠ) a studenti ZČU
Garant programu: Mgr. Radek Zeman
	Rozsah hodin/cena za semestr: 24 h/1 220 Kč
K
 URZ VODNÍ ZÁCHRANY
	
Popis programu: Získání praktických dovedností a teoretických znalostí v rozsahu požadované licence „Plavčík / Záchranář III. VZS ČČK“.
	Cílová skupina: studenti ZČU a pedagogická veřejnost
Garant programu: Mgr. Radek Zeman
	Rozsah hodin/cena za semestr: 76 h/4 580 Kč
 L YŽAŘSKÝ KURZ SE ZAMĚŘENÍM NA CARVING
	
Popis programu: Zdokonalení základních lyžařských dovedností, osvojení principů základního (allround, universal) carvingu, funcarvingu a racecarvingu, seznámení s bezpečnostními pravidly při pohybu na sjezdových tratích, úrazová zábrana, funkční výzbroj a výstroj pro carvingové lyžování.
	Cílová skupina: pokročilí lyžaři z řad studentů ZČU nebo ostatní veřejnosti
Garant programu: Mgr. Daniela Benešová, Ph.D.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 46 h/8 800 Kč
M
 ODERNÍ GYMNASTICKÉ FORMY VE ŠKOLNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVĚ
	
Popis programu: Získání teoretických znalostí a praktických dovedností z oblasti techniky a metodiky
moderních gymnastických forem.
	Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci, kteří vyučují TV na 1.–3. stupni ZŠ a SŠ, nepovinnou a zájmovou TV
Garant programu: Mgr. Petra Kalistová
	Rozsah hodin/cena za semestr: 38 h/4 700 Kč
 NOVÉ TRENDY V TECHNICE A METODICE ŠKOLNÍHO LYŽOVÁNÍ I.
	
Popis programu: Získání praktických dovedností a teoretických znalostí z oblasti nových trendů výuky lyžování, využívání moderního lyžařského materiálu (supershorties, shorties) nebo netradičních
pomůcek při výuce lyžování.
	Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci s aprobací TV nebo držitelé průkazu ” instruktor školního lyžování”
Garant programu: Mgr. Daniela Benešová, Ph.D.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 25 h/2 900 Kč
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 NOVÉ TRENDY V TECHNICE A METODICE ŠKOLNÍHO LYŽOVÁNÍ II.
	
Popis programu: Získání praktických dovedností a teoretických znalostí z oblasti nových trendů výuky lyžování, využívání moderního lyžařského materiálu (supershorties, shorties) nebo netradičních
pomůcek při výuce lyžování, seznámení s technikou a metodikou výuky fun- a racecarvingových
oblouků, a to především průpravnými cvičeními, která lze využít při výuce školního lyžování.
	Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci s aprobací TV nebo držitelé průkazu ” instruktor školního
lyžování”, kteří zvládají základní carvingové dovednosti
Garant programu: Mgr. Daniela Benešová, Ph.D.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 25 h/2 900 Kč

 Z ÁKLADNÍ ŠKOLNÍ SNOWBOARDING
	
Popis programu: Absolventi kurzu získají znalosti z oblasti teorie jízdy na SNB a pravidel bezpečného
chování na SNB, vytvoří si a upevní pohybové dovednosti a návyky v oblasti metodiky jízdy na SNB,
které absolventům kurzu umožní bezpečně vést odbornou výuku snowboardingu na zimních výcvikových kurzech organizovaných školou. Získají základní právní povědomí o problematice zimních kurzů
se zaměřením na SNB.
	Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci 2. stupně základních škol a středních škol
Garant programu: Mgr. Radek Zeman
	Rozsah hodin/cena za semestr: 50 h/1 200 Kč

 TRENÉR FOTBALU UEFA „B“ LICENCE
	
Popis programu: Cílem studia trenérského kurzu UEFA „B“ licence je připravit trenéry fotbalu pro potřeby amatérských soutěží dospělých a fotbalu mládeže na nižších výkonnostních úrovních. Předpokladem pro přijetí a splnění požadavků kurzu je absolvování předmětů obecného základu ve studijních
oborech TVS, TVV nebo v navazujícím magisterském studiu s TV. Vlastní kurz je zaměřen na teorii
a didaktiku fotbalu a velký význam při hodnocení studentů má úroveň didaktických výstupů při vedení
tréninkového procesu u fotbalových týmů v určených klubech.
	Cílová skupina: studenti nebo absolventi FPE ZČU – studijních oborů TV a sport, TV se zaměřením na
vzdělávání a navazujícího Mgr. studia TV
Garant programu: doc. PaedDr. Jaromír Votík, CSc.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 65 h/1 900 Kč

 Z ÁKLADNÍ ŠKOLNÍ SNOWBOARDING – DOŠKOLENÍ
	
Popis programu: Prohloubit a rozšířit znalosti z oblasti teorie jízdy na SNB, pravidel bezpečného chování při SNB výcviku, a zopakovat či doplnit pohybové dovednosti a návyky z metodiky jízdy na SNB,
které absolventům kurzu umožní dále bezpečně vést odbornou výuku snowboardingu na zimních
výcvikových kurzech organizovaných školou.
	Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci 2. stupně základních škol a středních škol
Garant programu: Mgr. Radek Zeman
	Rozsah hodin/cena za semestr: 20 h/1 000 Kč

 Z ÁKLADNÍ KURZ IN-LINE BRUSLENÍ PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY
	
Popis programu: Získání teoretických znalostí a praktických dovedností z oblasti techniky a metodiky
in-line bruslení, úrazové zábrany, bezpečnosti při výuce i samotném provozování in-line bruslení.
	Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci, kteří vyučují TV na 1.–3. stupni ZŠ a SŠ, nepovinnou a zájmovou TV
Garant programu: Mgr. Daniela Benešová, Ph.D.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 40 h/3 590 Kč
 Z ÁKLADNÍ KURZ VODNÍ TURISTIKY PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY
	
Popis programu: Získání teoretických znalostí a praktických dovedností z oblasti vodní turistiky
a raftingu. Informační servis k problematice bezpečnosti, první pomoci a právního zajištění vodáckých akcí.
	Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci, kteří vedou, nebo se zúčastňují vodáckých kurzů na
1.–3. stupni ZŠ a SŠ
Garant programu: Mgr. Radek Zeman
	Rozsah hodin/cena za semestr: 40 h/3 830 Kč
 Z ÁKLADNÍ ŠKOLNÍ LYŽOVÁNÍ
	
Popis programu: Získání základních poznatků týkajících se věkových i individuálních zvláštností
tělesného a psychomotorického vývoje dětí školního věku, získání základní znalosti první pomoci,
zvládnutí techniky a metodiky výuky sjíždění a zatáčení na lyžích a běhu na lyžích v základní podobě,
získat základní teoretické znalosti z oblasti výuky lyžování, získat přehled o zásadách pobytu a pohybu dětí na horách, získat přehled o předpisech a vyhláškách týkajících se školních lyžařských kurzů.
	Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci bez aprobace s tělesnou výchovou
Garant programu: Mgr. Daniela Benešová, Ph.D.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 54 h/4 700 Kč
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 Z DRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA SE ZAMĚŘENÍM NA HYBNÝ SYSTÉM PRO UČITELE
TĚLESNÉ VÝCHOVY
	
Popis programu: Získání teoretických znalostí a praktických dovedností z problematiky zdravotní
tělesné výchovy.
	Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci, kteří vyučují TV na 1.–3. stupni ZŠ a SŠ, nepovinnou
a zájmovou TV
Garant programu: Mgr. Věra Knappová, Ph.D.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 24 h/2 340 Kč
G
 YMNASTIKA VE ŠKOLNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVĚ – LEHCE A BEZPEČNĚ
	
Popis programu: Získání teoretických znalostí a praktických dovedností z oblasti didaktiky gymnastiky na základních a středních školách.
	Cílová skupina: učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé tělesné výchovy na 2. stupni ZŠ a SŠ
Garant programu: Mgr. Petra Kalistová
	Rozsah hodin/cena za semestr: 15 h/1 400 Kč
 POHYBOVÁ GRAMOTNOST PŘEDŠKOLÁKŮ 1
	
Popis programu: Získání teoretických znalostí z oblasti pohybové gramotnosti předškolních dětí
v mateřské škole.
	Cílová skupina: učitelé MŠ
Garant programu: Mgr. Gabriela Kavalířová, Ph.D.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 5 h/600 Kč
P
 OHYBOVÁ GRAMOTNOST PŘEDŠKOLÁKŮ 2
	
Popis programu: Získání teoretických znalostí a praktických dovedností z oblasti pohybové
gramotnosti předškolních dětí v mateřské škole.
	Cílová skupina: učitelé MŠ
Garant programu: Mgr. Gabriela Kavalířová, Ph.D.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 15 h/1 500 Kč
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KATEDRA ANGLICKÉHO JAZYKA
sekretářka: Bc. Jana Saláková
kontakt: tel.: 377 636 101, jeanne@krf.zcu.cz, Chodské nám. 1, Plzeň
 AKTIVITY ZAMĚŘENÉ NA PROCVIČOVÁNÍ 4 JAZYKOVÝCH DOVEDNOSTÍ PŘI VÝUCE AJ I.
	
Popis programu: Do výuky anglického jazyka nepochybně patří procvičování všech čtyř jazykových
dovedností – čtení, psaní, poslech a mluvení. Během semináře se seznámíte s různými aktivitami,
které jsou zacílené na smysluplné procvičování různých kombinací jazykových dovedností. Bude
procvičováno čtení, poslech, mluvení a psaní v souvislosti s gramatikou a tématy probíranými na
1. a 2. stupni ZŠ a SŠ. Konkrétní aktivity: Pair watching, Running dictation, Show and tell, Easy conversation, Speaking circles, Jigsaw reading.
	Cílová skupina: učitelé anglického jazyka na 1.st. ZŠ, 2. st. ZŠ, SŠ
Garant programu: Mgr. Barbora Reynaert, Ph.D.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 4 h/500 Kč
 AKTIVITY ZAMĚŘENÉ NA PROCVIČOVÁNÍ 4 JAZYKOVÝCH DOVEDNOSTÍ PŘI VÝUCE AJ II.
	
Popis programu: Do výuky anglického jazyka nepochybně patří procvičování všech čtyř jazykových
dovedností – čtení, psaní, poslech a mluvení. Během semináře se seznámíte s různými aktivitami,
které jsou zacílené na smysluplné procvičování různých kombinací jazykových dovedností. Bude procvičováno čtení, poslech, mluvení a psaní v souvislosti s gramatikou a tématy probíranými na 1. a 2.
stupni ZŠ a SŠ. Konkrétní aktivity: Word Swatter, Paired reading, Memory game, Ten things, A letter to
someone, Class speaking.
	Cílová skupina: učitelé anglického jazyka na 1.st. ZŠ, 2. st. ZŠ, SŠ
Garant programu: Mgr. Barbora Reynaert, Ph.D.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 4 h/500 Kč
 LITERATURA VE VÝUCE AJ
	
Popis programu: Cílem kurzu je seznámení s různými metodickými postupy pro práci s cizojazyčnými
literárními texty ve výuce anglického jazyka, tj. v souladu s principy didaktiky anglického jazyka, kurikulárními dokumenty, ale také specifickými aspekty literatury.
	Cílová skupina: učitelé anglického jazyka na 2. stupni ZŠ, SŠ a gymnáziích
Garant programu: PhDr. Eva Skopečková, Ph.D.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 4 h/500 Kč
 METODA CLIL V PRAXI I.
	
Popis programu: Cílem je definovat, co je výuka CLIL a jaká má specifika; vyzkoušet si aktivity CLIL,
které bude účastník semináře pak schopen aplikovat do vlastní výuky. Konkrétní aktivity budou odpovídat obsahové náplni nejazykových předmětů vyučovaných na 1. a 2. stupni ZŠ a SŠ. Výběr témat: Vlastivěda – Národní parky a chráněné krajinné oblasti, Přírodopis – Sopky, Fyzika – Magnety,
Výtvarná výchova – Výtvarné potřeby, Občanská výchova – Evropská unie, Dějepis – Karel IV., Hudební výchova – Jazz, Tělesná výchova – vedení rozcvičky.
	Cílová skupina: učitelé anglického jazyka na 1.st. ZŠ, 2. st. ZŠ, SŠ
Garant programu: Mgr. Barbora Reynaert, Ph.D.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 4 h/500 Kč
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 METODA CLIL V PRAXI II.
	
Popis programu: Cílem programu je definovat, co je výuka CLIL a jaká má specifika; vyzkoušet si aktivity CLIL, které bude účastník semináře pak schopen aplikovat do vlastní výuky. Konkrétní aktivitybudou
odpovídat obsahové náplni nejazykových předmětů vyučovaných na 1. a 2. stupni ZŠ a SŠ. Výběr témat:
Prvouka, výtvarná výchova – rodina, můj pokoj, Výpočetní technika – Word processing software, Občanská výchova – trénink přijímacího rozhovoru, Tělesná výchova – skok do dálky, Matematika – tělesa,
Chemie – Periodická tabulka prvků, Zeměpis – Planeta Země, Dějepis – srovnání 1. a 2. světové války.
	Cílová skupina: učitelé anglického jazyka na 1.st. ZŠ, 2. st. ZŠ, SŠ
Garant programu: Mgr. Barbora Reynaert, Ph.D.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 4 h/500 Kč
 PROMĚNY ANGLOFONNÍ LITERATURY PRO DĚTI A MLÁDEŽ
	
Popis programu: Cílem programu je zprostředkovat účastníkům na příkladech vybraných okruhů
a textů jak diachronní pohled na problematiku anglofonní literatury pro děti a mládež, tak současné
autory, trendy a jejich recepci v české kultuře.
	Cílová skupina: učitelé angličtiny na ZŠ a SŠ
Garant programu: PhDr. Magdaléna Potočňáková, Ph.D.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 4 h/500 Kč
 VYBRANÉ KAPITOLY Z ANGLICKÉ GRAMATIKY
	
Popis programu: Cílem programu je prohloubit a rozšířit znalosti v oblasti větné syntaxe anglického
jazyka, rozšířit škálu prostředků jazykového vyjádření a využívat je s ohledem na jejich stylistické
charakteristiky v různých komunikačních situacích, využívat těchto znalostí a dovedností nejen ve
vlastním projevu, ale i ve vyučovacím procesu.
	Cílová skupina: učitelé anglického jazyka na všech typech škol
Garant programu: PhDr. Jarmila Petrlíková, Ph.D.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 8 h/800 Kč
KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY
sekretářka: Pavla Jelínková
kontakt: tel.: 377 636 541, pavlasou@kcj.zcu.cz, Veleslavínova 42, Plzeň
 ČEŠTINA JAKO CIZÍ JAZYK
	
Popis programu: Cílem programu je přiblížení aktuální problematiky popisu a prezentace naší mateřštiny jinojazyčným mluvčím, informování zájemců o nejnovějších poznatcích oboru čeština jako cizí
jazyk a čeština pro cizince, prezentace vybraných lingvodidaktických postupů (prezentace gramatických kategorií a jevů, rozvoj řečových dovedností), výměna zkušeností.
	Cílová skupina: učitelé 1. stupně ZŠ a učitelé ČJ na 2. stupni ZŠ a na SŠ
Garant programu: doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 24 h/2 900 Kč
 ČEŠTINA PRO CIZINCE – SPECIFIKA VÝUKY DĚTÍ (ČEŠTINA JAKO CIZÍ JAZYK)
	
Popis programu: Cílem programu je přiblížení aktuální problematiky výuky českého jazyka žáka-cizince, obeznámení účastníků s vhodnými lingvodidaktickými postupy při výuce českému jazyku, zdůraznění problematických jevů v české gramatice, výměna zkušeností.
	Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci, kteří dle našich zkušeností zajišťují výuku dětí-cizinců či
pomoc těmto pedagogům, tj. učitelé 1. st. ZŠ, učitelé českého jazyka a cizích jazyků na 2. st. ZŠ a na
SŠ, asistenti pedagogů
Garant programu: doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 12 h/1 500 Kč
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 JAK VYTVÁŘET VÝUKOVÉ MATERIÁLY PRO ŽÁKY-CIZINCE (ČEŠTINA JAKO CIZÍ JAZYK)
	
Popis programu: Cílem programu je stručné přiblížení aktuální problematiky výuky češtiny pro
cizince, zejména žáků–cizinců, zdůraznění specifických nároků na výuku vyplývajících z přítomnosti
žáka-cizince, obeznámení s vhodnými a nevhodnými postupy při výuce, praktická tvorba výukových
materiálů pro jednotlivé předměty podle požadavků účastníků, výměna zkušeností.
	Cílová skupina: učitelé 1. st. ZŠ, učitelé všech předmětů na 2. st. ZŠ a na SŠ s žákem-cizincem ve třídě
Garant programu: doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 6 h/800 Kč
 LITERATURA A FILM
	
Popis programu: Seznámit s filmem jako s možností interpretace literárního díla. Naučit se používat
základní komunikační kódy dvou znakových systémů (verbálního a audiovizuálního).
	Cílová skupina: studenti i učitelé středních škol, pamětníci i širší (laická) veřejnost
Garant programu: PaedDr. Jiří Staněk, CSc.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 8 h/1 500 Kč
 PROBLEMATIKA VÝUKY ČESKÉ GRAMATIKY PRO CIZINCE (ČEŠTINA JAKO CIZÍ JAZYK)
	
Popis programu: Cílem programu je přiblížení aktuální problematiky popisu a prezentace gramatických jevů naší mateřštiny jinojazyčným mluvčím, informování zájemců o vhodných lingvodidaktických postupech při výuce české gramatice, zdůraznění problematických jevů v české gramatice,
výměna zkušeností.
	Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci, kteří dle našich zkušeností zajišťují výuku dětí-cizinců či
pomoc těmto pedagogům, tj. učitelé 1. st. ZŠ, učitelé českého jazyka a cizích jazyků na 2. st. ZŠ a na
SŠ, asistenti pedagogů
Garant programu: doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 6 h/800 Kč
 PŘEHLED A POETIKA MALÝCH DIVADEL
	
Popis programu: Představit tradici, kořeny, historii a poetiku tzv. divadel malých jevištních forem od
počátku 20. století s důrazem na období 60. let. Seznámit účastníky semináře s pojmy „literární kabaret“, „divadlo poezie“, „autorské divadlo“, „text – appeal“, se specifikami tvůrčích postupů a s repertoárem vybraných malých divadel (mj. Červená sedma, Divadlo satiry, Divadlo Na zábradlí, Semafor,
Činoherní klub, Divadlo Járy Cimrmana, Husa na provázku) i s jejich protagonisty.
	Cílová skupina: studenti i učitelé středních škol, pamětníci i širší (i laická) veřejnost
Garant programu: PaedDr. Jiří Staněk, CSc.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 8 h/1 500 Kč
 VÝUKA ŘEČOVÝCH DOVEDNOSTÍ V ČEŠTINĚ PRO CIZINCE (ČEŠTINA JAKO CIZÍ JAZYK)
	
Popis programu: Cílem programu je přiblížení aktuální problematiky výuky češtiny pro cizince (též
žáků-cizinců), se zaměřením na efektivní výuku řečových dovedností, obeznámení účastníků s vhodnými lingvodidaktickými postupy při výuce řečových dovedností, zdůraznění problematických jevů
ve výuce a v učebnicích češtiny pro cizince, výměna zkušeností.
	Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci, kteří dle našich zkušeností zajišťují výuku děti-cizinců či
pomoc těmto pedagogům, tj. učitelé 1. st. ZŠ, učitelé českého jazyka a cizích jazyků na 2. st. ZŠ a na
SŠ, asistenti pedagogů
Garant programu: doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 6 h/800 Kč
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V
 ÝUKA ČEŠTINY PRO ŽÁKY–CIZINCE
	
Popis programu: Cílem programu je seznámení s problematikou popisu a prezentace českého jazyka
jinojazyčným mluvčím, se specifiky výuky žáků-cizinců a s dostupnými zdroji informací a materiálů.
Účastníkům budou přiblíženy vybrané lingvodidaktické postupy (prezentace gramatických kategorií
a jevů, rozvoj řečových dovedností), sociokulturní aspekty výuky či problematika integrace žáků-cizinců do české společnosti a školního prostředí.
	Cílová skupina: učitelé 1. stupně ZŠ a učitelé ČJ na 2. stupni ZŠ a na SŠ
Garant programu: doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 36 h/5 000 Kč
KATEDRA HUDEBNÍ VÝCHOVY A KULTURY
sekretářka: Martina Šurkalová
kontakt: tel.: 377 636 493, suromar@kvk.zcu.cz, Klatovská 51, Plzeň
H
 UDEBNĚ POHYBOVÉ AKTIVITY PRO DĚTI I.
	
Popis programu: Kurz rozvíjí obecné hudební pohybové schopnosti, které souvisejí s vývojem
a koordinací pohybového aparátu.
	Cílová skupina: děti 3–6 let
Garant programu: PhDr. Štěpánka Lišková, Ph.D.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 20 h/800 Kč
 HUDEBNĚ POHYBOVÉ AKTIVITY PRO DĚTI II.
	
Popis programu: Kurz rozvíjí obecné hudební pohybové schopnosti, které souvisejí s vývojem
a koordinací pohybového aparátu.
	Cílová skupina: děti 6–10 let
Garant programu: PhDr. Štěpánka Lišková, Ph.D.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 20 h/800 Kč
K
 URZ HRY NA FLÉTNU PRO DĚTI I.
	
Popis programu: Kurz rozvíjí obecné hudební schopnosti, které souvisejí s vývojem řeči a koordinací
pohybového aparátu, děti se učí vnímat tóny a probouzet lásku k hudbě.
	Cílová skupina: děti 3–6 let
Garant programu: doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 20 h/800 Kč
K
 URZ HRY NA FLÉTNU PRO DĚTI II.
	
Popis programu: Kurz rozvíjí obecné hudební schopnosti, které souvisejí s vývojem řeči a koordinací
pohybového aparátu, děti se učí vnímat tóny a probouzet lásku k hudbě.
	Cílová skupina: děti 6–10 let
Garant programu: doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 20 h/800 Kč
K
 URZ KLAVÍRNÍ DOPROVODY PÍSNÍ Z OBLASTI ČESKÉ A MORAVSKÉ LIDOVÉ PÍSNĚ
A POPULÁRNÍ HUDBY PRO POTŘEBY HUDEBNÍ VÝUKY
	
Popis programu: Získání dovedností pro doprovody písní z oblasti populární hudby a lidových písní
českých a moravských.
	Cílová skupina: učitelé ZŠ a SŠ, ZUŠ
Garant programu: doc. Mgr. Tomáš Kuhn, Ph.D.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 20 h/3 600 Kč
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 HLAS JAKO PRACOVNÍ NÁSTROJ PEDAGOGA
	
Popis programu: Prakticky vedený kurz je určen všem pedagogům – hlasovým profesionálům, kteří
se chtějí dozvědět, jak správně používat mluvní hlas, jak zlepšit kvalitu svého mluvního projevu a jak
zvýšit odolnost svého hlasu vůči únavě a stresu v souvislosti se zásadami hlasové hygieny a psychosomatiky. Interaktivní trénink se zapojením všech účastníků pomůže odhalit nesprávné návyky
a funkční stereotypy tvoření hlasu a nabídne možnosti jejich reedukace – teoretické zásady se okamžitě nacvičují v praxi.
	Cílová skupina: učitelé všech stupňů škol, pedagogové volnočasových aktivit a další pedagogičtí
pracovníci
Garant programu: Mgr. et Mgr. Romana Feiferlíková, Ph.D.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 6 h/900 Kč
 HLAS JAKO PRACOVNÍ NÁSTROJ PEDAGOGA
	
Popis programu: Kurz je zaměřen na osvojení si zásad hlasové hygieny, psychosomatiky a jejich
aktivní využívání, získání správných návyků, směřujících ke zlepšení kvality mluvního hlasu (postoj,
dechová technika, rezonance a nosnost hlasu, artikulace a přednes), zvýšení odolnosti mluvního hlasu prostřednictvím uvolňovacích, dechových a artikulačních cvičení. Prakticky vedený kurz je určen
všem pedagogům – hlasovým profesionálům, kteří se chtějí dozvědět, jak správně používat mluvní
hlas, jak zlepšit kvalitu svého mluvního projevu a jak zvýšit odolnost svého hlasu vůči únavě a stresu
v souvislosti se zásadami hlasové hygieny a psychosomatiky. Interaktivní trénink se zapojením všech
účastníků pomůže odhalit nesprávné návyky a funkční stereotypy tvoření hlasu a nabídne možnosti
jejich reedukace – teoretické zásady se okamžitě nacvičují v praxi.
	Cílová skupina: studenti KHK, veřejnost
Garant programu: Mgr. et Mgr. Romana Feiferlíková, Ph.D.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 6 h/1 000 Kč
 HRA NA KYTARU
	
Popis programu: Cílem vzdělávací akce je schopnost absolventa zahrát základní doprovod jednoduché populární či lidové písně. Student prokáže orientaci na hmatníku a schopnost transpozice vybraných skladeb. Student zvládá zahrát elementární melodickou linku jednoduché písně jako případnou
podporu pro zpěv žáků. Absolvent dokáže přizpůsobit doprovod dynamicky i technicky potřebám jak
hrané písně, tak výukového záměru.
	Cílová skupina: učitelé HV na ZŠ a SŠ
Garant programu: doc. Mgr. Tomáš Kuhn, Ph.D.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 12 h/1 500 Kč
 HRA NA KYTARU
	
Popis programu: Cílem kurzu je schopnost absolventa zahrát základní doprovod jednoduché populární či lidové písně. Student prokáže orientaci na hmatníku a schopnost transpozice vybraných skladeb.
Student zvládá zahrát elementární melodickou linku jednoduché písně jako případnou podporu pro
zpěv žáků. Absolvent dokáže přizpůsobit doprovod dynamicky i technicky potřebám jak hrané písně,
tak výukového záměru.
	Cílová skupina: studenti KHK, veřejnost
Garant programu: doc. Mgr. Tomáš Kuhn, Ph.D.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 12 h/1 700 Kč
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 INOVACE OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ V HUDEBNÍ VÝCHOVĚ NA ZŠ, SŠ (ZUŠ)
	
Popis programu: Absolventi kurzu si prostřednictvím hudebních činností osvojí některé principy etnické
hudby, kterými mohou obohatit a zatraktivnit výuku hudební výchovy. Jejich prostřednictvím získají též
širší pohled na vývoj hudby (hra západoafrických rytmů, zpěv africké polyfonie, improvizace na rytmickém
podkladu indické klasické hudby, ukolébavkové idiomy). V druhém bloku si vyzkouší na konkrétních funkčních příkladech z praxe v duchu aktuálních trendů, jak vést žáky v rámci čtyř druhů hudebních činností:
pěveckých, poslechových, instrumentálních a hudebně pohybových. Prostřednictvím vybraných aktivit si
osvojí progresivní metody při práci s programy vizualizace hudby (metodika výuky a možnosti využití těchto programů – při hře na nástroje, k pohybovým činnostem, pochopení hudebních forem, improvizaci…).
Jedná se o modely činností, metody a formy práce s nimi, které jsou praxí opakovaně prověřeny a byly shledány jako zcela funkční. Každý účastník kurzu je tudíž může bezprostředně ve své praxi začít uplatňovat.
	Cílová skupina: zájemci o studium hudebních oborů na ZŠ, SŠ a ZUŠ
Garant programu: doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 8 h/1 000 Kč
 INOVACE OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ V HUDEBNÍ VÝCHOVĚ NA ZŠ, SŠ (ZUŠ)
	
Popis programu: Absolventi kurzu si prostřednictvím hudebních činností osvojí některé principy etnické
hudby, kterými mohou obohatit a zatraktivnit výuku hudební výchovy. Jejich prostřednictvím získají též
širší pohled na vývoj hudby (hra západoafrických rytmů, zpěv africké polyfonie, improvizace na rytmickém
podkladu indické klasické hudby, ukolébavkové idiomy). V druhém bloku si vyzkouší na konkrétních funkčních příkladech z praxe v duchu aktuálních trendů, jak vést žáky v rámci čtyř druhů hudebních činností:
pěveckých, poslechových, instrumentálních a hudebně pohybových. Prostřednictvím vybraných aktivit si
osvojí progresivní metody při práci s programy vizualizace hudby (metodika výuky a možnosti využití těchto programů – při hře na nástroje, k pohybovým činnostem, pochopení hudebních forem, improvizaci…).
Jedná se o modely činností, metody a formy práce s nimi, které jsou praxí opakovaně prověřeny a byly shledány jako zcela funkční. Každý účastník kurzu je tudíž může bezprostředně ve své praxi začít uplatňovat.
	Cílová skupina: učitelé HV na 2. st. ZŠ, SŠ, ZUŠ
Garant programu: doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 8 h/900 Kč
 METODIKA HLASOVÉ A PĚVECKÉ VÝCHOVY
	
Popis programu: Cílem programu je získání správných návyků, směřujících ke zlepšení kvality
mluvního a zpěvního hlasu, osvojení si zásad hlasové hygieny a jejich aktivní využívání zvýšení odolnosti hlasu proti únavě, osvojení si metodických postupů pro správné budování a rozvíjení hlasového
a pěveckého projevu žáků, získání dovedností, které účastník uplatní ve své praxi.
	Cílová skupina: učitelé hudební výchovy 1. a 2. stupně ZŠ, SŠ, ZUŠ, pedagogové volného času vedoucí
hudební kroužky
Garant programu: Mgr. et Mgr. Romana Feiferlíková, Ph.D.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 6 h/900 Kč
 METODIKA HLASOVÉ A PĚVECKÉ VÝCHOVY
	
Popis programu: Cílem kurzu je získání správných návyků, směřujících ke zlepšení kvality mluvního
a zpěvního hlasu (pěvecký postoj, pěvecké dýchání, tvorba tónu, rezonance a nosnost hlasu, artikulace a přednes), osvojení si zásad hlasové hygieny a jejich aktivní využívání, zvýšení odolnosti hlasu
proti únavě, osvojení si metodických postupů pro správné budování a rozvíjení hlasového a pěveckého
projevu žáků, získání dovedností, které účastník uplatní ve své praxi (uvolňovací, dechová a artikulační
cvičení, rozezpívání, práce s lidovou a umělou písní)
	Cílová skupina: sbormistři a hlasoví poradci
Garant programu: Mgr. et Mgr. Romana Feiferlíková, Ph.D.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 6 h/1 000 Kč
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KATEDRA CHEMIE
sekretářka: Jaroslava Hamáčková
kontakt: tel.: 377 636 641, hamackoj@kch.zcu.cz, Veleslavínova 42, Plzeň
 BAREVNÝ SVĚT A CHEMICKÝ EXPERIMENT
	
Popis programu: Seznámit posluchače s podstatou barevnosti některých látek, objasnit princip
vybraných experimentů a poskytnout náměty na jejich využití ve výuce chemie na ZŠ a SŠ. Získání
praktických zkušeností s těmito experimenty.
	Cílová skupina: učitelé chemie ZŠ a SŠ
Garant programu: Mgr. Jitka Štrofová, Ph.D.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 4 h/500 Kč
KATEDRA MATEMATIKY, FYZIKY A TECHNICKÉ VÝCHOVY
sekretářka: Marcela Lukšíková
kontakt: tel.: 377 636 501, mluksiko@kmt.zcu.cz, Klatovská 51, Plzeň
 ASTRONOMICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POPULARIZACE ASTRONOMIE
	
Popis programu: Cílem je šíření nových astronomických a didaktických poznatků mezi širokou obec
učitelů fyziky v ČR, informování o nejnovějších trendech při výuce astronomie v zahraničí a jejich aplikování na českých institucích, výměna zkušeností mezi aktivními učiteli fyziky na základních a středních školách a navazování a rozšiřování spolupráce mezi těmito pracovníky. Účastníci vzdělávacího
programu využijí nabyté znalosti a vědomosti ve školách při každodenní práci se žáky, přičemž důraz
bude kladen na aktivní zapojení žáků a rozvoj klíčových kompetencí používáním konstruktivistického
přístupu k výuce.
	Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci všech stupňů škol
Garant programu: PhDr. Ing. Ota Kéhar, Ph.D.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 14 h/1 000 Kč
 ASTRONOMIE 1 PRO UČITELE ZEMĚPISU (GEOGRAFIE) A FYZIKY
	
Popis programu: Cílem je rozvinout kompetence učitelů základních a středních škol v oblasti využití výpočetní techniky při výuce astronomických poznatků a rozšířit vědomosti a dovednosti učitelů
o astronomických souřadnicích, mapách a astronomických programech.
	Cílová skupina: učitelé 1. stupně ZŠ, zeměpisu a fyziky ZŠ a učitelé geografie a fyziky SŠ
Garant programu: RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 4 h/600 Kč
 ASTRONOMIE 2 PRO UČITELE ZEMĚPISU (GEOGRAFIE) A FYZIKY
	
Popis programu: Cílem je rozvinout kompetence učitelů základních a středních škol v oblasti nových
poznatků o sluneční soustavě a rozšířit vědomosti a dovednosti učitelů o astronomických experimentech.
	Cílová skupina: učitelé 1. stupně ZŠ, zeměpisu a fyziky ZŠ a učitelé geografie a fyziky SŠ
Garant programu: RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 4 h/600 Kč
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 ASTRONOMIE 3 PRO UČITELE ZEMĚPISU (GEOGRAFIE) A FYZIKY
	
Popis programu: Cílem je rozvinout kompetence učitelů základních a středních škol v oblasti nových
poznatků o galaxiích a naší Galaxii a rozšířit vědomosti a dovednosti učitelů o astronomických experimentech.
	Cílová skupina: učitelé 1. stupně ZŠ, zeměpisu a fyziky ZŠ a učitelé geografie a fyziky SŠ
Garant programu: RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 4 h/600 Kč
 EXPERIMENTY VE VÝUCE FYZIKY I.
	
Popis programu: Cílem programu je seznámení účastníků s jednoduchými experimenty, které umožní
zvýšit zájem žáků a studentů o obor. Absolvent programu by si měl na základě provedených experimentů vytvořit představu, jak lze jednoduchými prostředky zpřístupnit zmíněná fyzikální témata
a prohloubit základní představy o významu současné fyziky pro rozvoj společnosti.
	Cílová skupina: učitelé fyziky základních i středních škol
Garant programu: PhDr. Zdeňka Kielbusová
	Rozsah hodin/cena za semestr: 4 h/600 Kč
 EXPERIMENTY VE VÝUCE FYZIKY II.
	
Popis programu: Cílem programu je seznámení účastníků s jednoduchými experimenty, které umožní
zvýšit zájem žáků a studentů o obor. Absolvent programu by si měl na základě provedených experimentů vytvořit představu, jak lze jednoduchými prostředky zpřístupnit zmíněná fyzikální témata
a prohloubit základní představy o významu současné fyziky pro rozvoj společnosti.
	Cílová skupina: učitelé fyziky základních i středních škol
Garant programu: RNDr. Jitka Prokšová, Ph.D.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 4 h/600 Kč
 M ATEMATICKÁ PREGRAMOTNOST
	
Popis programu: Cílem kurzu je vybavit učitele mateřských škol kompetencemi potřebnými k naplňování cílů předmatematické výchovy. Účastníci kurzu se s danou problematikou seznámí nejdříve
obecně a poté si vytvoří zásobník konkrétních her a činností, které mohou realizovat s dětmi v mateřské škole. Všechny činnosti jsou ověřené v praxi mateřské školy a jsou zaměřené na metody řešení
(usuzování, přiřazování, porovnávání, třídění, řazení), na vytváření představy přirozeného čísla, na rozvoj orientace v rovině a prostoru, na vytváření správné představy základních rovinných útvarů a těles,
na práci s jednoduchými závislostmi, práci s celkem a na užití pohybu v matematice.
	Cílová skupina: učitelé mateřských škol
Garant programu: PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 16 h/1 600 Kč
 MODERNÍ POZNATKY VE FYZICE
	
Popis programu: Jedním z cílů programu je seznámení účastníků s moderními poznatky ve fyzice
elementárních částic, optoelektronice a termodynamice, což umožní zvýšit zájem žáků a studentů
o obor. Dalším cílem je seznámit účastníky s moderními prostředky (interaktivní tabule, laboratorní
systém Vernier, aj.) ve vyučování fyziky. Absolvent programu by si měl ve vybraných přednáškách
prohloubit základní představy o významu současné fyziky pro rozvoj společnosti a měl by se naučit
zacházet s aplikacemi IT technologií ve výuce.
	Cílová skupina: učitelé fyziky základních i středních škol
Garant programu: doc. Dr. Ing. Karel Rauner
	Rozsah hodin/cena za semestr: 4 h/600 Kč
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 MODERNÍ TRENDY V PŘÍPRAVĚ UČITELŮ FYZIKY
	
Popis programu: Cílem je šíření nových poznatků fyzikálních a didaktických mezi širokou obec učitelů fyziky v ČR, informování o nejnovějších trendech při výuce fyziky v zahraničí a jejich aplikování
na českých školách, výměna zkušeností mezi aktivními učiteli fyziky na základních a středních školách a navazování a rozšiřování spolupráce mezi učiteli všech typů škol.
	Cílová skupina: učitelé všech stupňů škol
Garant programu: PhDr. Ing. Ota Kéhar, Ph.D.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 30 h/1 000 Kč
 ROZVOJ PŘEDMATEMATICKÝCH PŘEDSTAV V MATEŘSKÉ ŠKOLE
	
Popis programu: Vybavit učitele mateřských škol kompetencemi potřebnými pro naplňování cílů
předmatematické výchovy v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Účastníci
akce si vytvoří zásobník konkrétních her a aktivit s dětmi ověřených v praxi a zaměřených na vytváření
představy přirozeného čísla, přiřazování, porovnávání, třídění, uspořádání, rovinné a prostorové útvary,
orientaci v prostoru a rovině, závislosti, pravidelnosti a prvky kombinatoriky. Důraz bude kladen na
využívání různých forem a metod práce.
	Cílová skupina: učitelé mateřských škol
Garant programu: PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 2 h/290 Kč
 VYUŽITÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY VE VÝUCE NEJEN MATEMATIKY
	
Popis programu: Cílem kurzu je naučit absolventy kurzu využívat danou výpočetní techniku k zlepšení výuky jejich předmětů a zároveň i změnit jejich postoje k takovýmto programovým prostředkům.
	Cílová skupina: učitelé ZŠ a SŠ
Garant programu: RNDr. Václav Kohout, Ph.D.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 20 h/1 800 Kč
 Z AJÍMAVÁ ALGEBRA – NOVÉ PODNĚTY A ÚLOHY
	
Popis programu: Nástup výpočetní techniky dostal do nových souvislostí některá algebraická témata, která se vyučují již na ZŠ a také na SŠ. Ta se stala dostupnými a zajímavými i pro studenty SŠ
i žáky ZŠ. Bylo by proto vhodné se seznámit alespoň s některými z těchto témat, aby mohla následnězaujmout např. i ty z žáků či studentů, kteří mají zájem o matematiku či o počítače.
	Cílová skupina: učitelé 2. stupně ZŠ, SŠ
Garant programu: doc. RNDr. Jaroslav Hora, CSc.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 16 h/1 600 Kč
 POČÍTAČEM ŘÍZENÉ STROJE VE VZDĚLÁVÁNÍ NA ZŠ
	
Popis programu: Tento kombinovaný výukový kurz je reakcí na aktuální technologické trendy a inovace RVP směrem k podpoře rozvoje digitální gramotnosti. Předkládá metodiku k integraci technologií
do oblasti Člověk a svět práce, která byla z velké části zaměřena především na rozvoj manuálních
dovedností a pracovních návyků. Část kurzu je věnována rozvoji znalostí a dovedností u učitelů odpovědných za výuku uvedeného vzdělávacího oboru na ZŠ.
	Cílová skupina: odborná pedagogická veřejnost – učitelé přírodovědných a technických předmětu na
ZŠ (2. st.), učitelé a vedoucí zájmových útvarů technického zaměření
Garant programu: Mgr. Jan Krotký, Ph.D.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 8 h/1 500 Kč
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 ROZVOJ KREATIVITY A DIGITÁLNÍ GRAMOTNOSTI POMOCÍ DIDAKTICKÝCH STAVEBNIC
	
Popis programu: Obsah kurzu se zabývá problematikou didaktických stavebnic z hlediska jejich efektivního využití na ZŠ, a to zejména v oblasti Člověk a svět práce. Zároveň přináší i potřebný mezioborový pohled a inovace v oblasti metodiky práce s cílovou skupinou. Účastníci se seznámí s různými
systémy stavebnic a alternativně pojatými úlohami rozvíjejícími jak digitální tak i další kompetence.
	Cílová skupina: odborná pedagogická veřejnost – učitelé přírodovědných a technických předmětů na
ZŠ (2. st.), učitelé a vedoucí zájmových útvarů technického zaměření
Garant programu: Mgr. Jan Krotký, Ph.D.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 4 h/1 500 Kč
KATEDRA NĚMECKÉHO JAZYKA
sekretářka: Mgr. Irena Netrvalová,
kontakt: tel.: 377 636 142, inetrval@knj.zcu.cz, Chodské nám. 1, Plzeň
 EFEKTIVNÍ VÝUKA CIZÍHO JAZYKA V DOBĚ ONLINE MOŽNOSTÍ
	
Popis programu: Cílem workshopu je seznámit účastníky (zejména z řad učitelů NJ) s možnostmi
internetu a se způsoby jejich využití ve výuce NJ. Účastníci si osvojí základní postupy vlastním používáním techniky během workshopu. Kurz je zaměřen zejména na tvorbu vlastního interaktivního
výukového materiálu a odbourání obav z používání internetu ve výuce.
	Cílová skupina: učitelé NJ (i dalších cizích jazyků) na ZŠ i SŠ či jazykových školách, studující učitelství
NJ pro ZŠ i SŠ
Garant programu: Dr. phil. Michaela Voltrová
	Rozsah hodin/cena za semestr: 2 h/300 Kč
 JAZYKOVĚ DIDAKTICKÝ SEMINÁŘ (KNJ)
	
Popis programu: Cílem je aktualizovat znalosti a aktivní němčinu u učitelů, kteří během své dlouholeté praxe neměli příliš možností kontaktu s živým jazykem. Zároveň kurz seznámí učitele s aktuálními
trendy v oblasti didaktiky německého jazyka.
	Cílová skupina: široká veřejnost, především učitelé německého jazyka na všech úrovních
Garant programu: Dr. phil. Michaela Voltrová
	Rozsah hodin/cena za semestr: 26 h/2 900 Kč
 KONVERZAČNÍ KURZ NĚMČINY S RODILÝM MLUVČÍM
	
Popis programu: Hlavním cílem kurzu je rozšiřování slovní zásoby, zautomatizování řečového projevu
a rychlé reagování na různé názory. Během kurzu budou použity různé metody: konverzace v párech,
ve skupině a v plénu, vedení interview a hraní rolí. Pro budoucí učitele německého jazyka je nesmírně
důležité, aby uměli plynule mluvit a aplikovat tuto dovednost i na žáky ve školách.
	Cílová skupina: studenti magisterského studia učitelství německého jazyka pro ZŠ a ŠŠ a veřejnost
Garant programu: Mgr. Julia Průcha-Wittmann, B.A.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 20 h/2 390 Kč

31

 NĚMČINÁŘ V JAZYKOVÉ A DIDAKTICKÉ KONDICI
	
Popis programu: Kurz je zaměřený zejména na procvičení a další rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí kvalitního učitele německého jazyka na ZŠ. Cílem je rovněž následná péče o čerstvé absolventy
studia Učitelství německého jazyka, stejně jako pomoc zkušeným učitelům z praxe udržet si kontakt
s aktuální a autentickou němčinou. K dalším cílům patří rovněž snaha o navázání spolupráce a kontaktů mezi jednotlivými účastníky a katedrou německého jazyka, vytvoření platformy pro výměnu profesních a odborných zkušeností s cílem zkvalitnit a zefektivnit vlastní výuku. V případě zájmu účastníků může katedra vytvořit elektronickou platformu pro další diskuzi a výměnu zkušeností účastníků
i po ukončení kurzu.
	Cílová skupina: učitelé německého jazyka
Garant programu: Dr. phil. Michaela Voltrová
	Rozsah hodin/cena za semestr: 32 h/2 700 Kč
 NOVÉ INTERNETOVÉ „VYCHYTÁVKY“ VE SVĚTĚ VÝUKY NJ II.
	
Popis programu: Cílem workshopu je seznámit účastníky (zejména z řad učitelů NJ na ZŠ a SŠ či
studentů učitelství NJ pro ZŠ a SŠ) s nejnovějšími možnostmi internetu a se způsoby jejich využití ve
výuce NJ. Účastníci si osvojí základní postupy vlastním používáním techniky během workshopu.
	Cílová skupina: učitelé NJ na ZŠ a SŠ
Garant programu: Dr. phil. Michaela Voltrová
	Rozsah hodin/cena za semestr: 4 h/600 Kč

 TRÉNINK PŘEKLÁDÁNÍ A TLUMOČENÍ (ČEŠTINA – NĚMČINA)
	
Popis programu: Naučit studující oboustranně překládat středně obtížný odborný text, vštípit jim
zásady práce se slovníky v tištěné i elektronické podobě. Osvojit si zásady konsekutivního tlumočení.
	Cílová skupina: zájemci z praxe s pokročilými znalostmi němčiny
Garant programu: prof. PhDr. Věra Höppnerová, DrSc.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 24 h/2 900 Kč
 TRÉNINK PŘEKLÁDÁNÍ A TLUMOČENÍ (ČEŠTINA – NĚMČINA) 2. ČÁST
	
Popis programu: Naučit studující oboustranně překládat středně obtížný odborný text, vštípit jim
zásady práce se slovníky v tištěné i elektronické podobě. Osvojit si zásady konsekutivního tlumočení.
	Cílová skupina: zájemci z praxe s pokročilými znalostmi němčiny
Garant programu: prof. PhDr. Věra Höppnerová, DrSc.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 24 h/2 900 Kč
 TRÉNINK PŘEKLÁDÁNÍ A TLUMOČENÍ (ČEŠTINA – NĚMČINA) V.
	
Popis programu: Naučit studující oboustranně překládat středně obtížný odborný text, vštípit jim
zásady práce se slovníky v tištěné i elektronické podobě. Osvojit si zásady konsekutivního tlumočení.
	Cílová skupina: zájemci z praxe s pokročilými znalostmi němčiny
Garant programu: prof. PhDr. Věra Höppnerová, DrSc.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 24 h/2 900 Kč

 NOVÉ INTERNETOVÉ „VYCHYTÁVKY“ VE SVĚTĚ VÝUKY NJ
	
Popis programu: Cílem workshopu je seznámit účastníky z řad učitelů s nejnovějšími možnostmi
internetu a se způsoby jejich využití ve výuce NJ. Účastníci si osvojí základní postupy vlastním používáním techniky během workshopu.
	Cílová skupina: učitelé německého jazyka na ZŠ i SŠ
Garant programu: Dr. phil. Michaela Voltrová
	Rozsah hodin/cena za semestr: 4 h/600 Kč

 OSVĚŽENÍ JAZYKOVÝCH KOMPETENCÍ PRO UČITELE NĚMČINY
	
Popis programu: Kurz je zaměřený na osvěžení a prohloubení jazykových znalostí a kompetencí
s důrazem na komunikaci v rámci učitelské mobility, překládání a tlumočení, používané v každodenní
učitelské praxi.
	Cílová skupina: učitelé němčiny
Garant programu: prof. PhDr. Věra Höppnerová, DrSc.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 24 h/2 900 Kč

 PROHLUBUJÍCÍ JAZYKOVÝ KURZ NJ
	
Popis programu: Cílem kurzu je prohloubení aktivních znalostí německého jazyka u studentů, kteří cítí
v tomto směru deficit a mají problémy podílet se kvůli nedostatečným znalostem němčiny aktivně na
odborných seminářích probíhajících většinou v německém jazyce. Kurz vede dále k usnadnění studia
odborné literatury.
	Cílová skupina: studenti 2. a 3. ročníku bakalářského studia německého jazyka (není však podmínkou)
Garant programu: Mgr. Václav Salcman, Ph.D.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 24 h/2 000 Kč

 TRÉNINK PŘEKLÁDÁNÍ A TLUMOČENÍ (ČEŠTINA – NĚMČINA) VIII.
	
Popis programu: Naučit studující oboustranně překládat středně obtížný odborný text, vštípit jim
zásady práce se slovníky v tištěné i elektronické podobě. Osvojit si zásady konsekutivního tlumočení.
	Cílová skupina: zájemci z praxe s pokročilými znalostmi němčiny
Garant programu: prof. PhDr. Věra Höppnerová, DrSc.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 24 h/2 900 Kč

 PŘEKLADATELSKO-TLUMOČNICKÝ SEMINÁŘ 3
	
Popis programu: Cílem předmětu je nácvik oboustranného překladu obtížnějších odborných textů,
získání zběhlosti v oboustranném tlumočení a výrazné rozšíření slovní zásoby v nových oblastech.
	Cílová skupina: zájemci z praxe s pokročilými znalostmi němčiny
Garant programu: prof. PhDr. Věra Höppnerová, DrSc.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 24 h/2 250 Kč
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KATEDRA PEDAGOGIKY
sekretářka: Hana Zavitkovská,
kontakt: tel.: 377 636 361, zavitkov@kpg.zcu.cz, Chodské nám. 1, Plzeň
 SPECIFIKA A PRINCIPY PRÁCE S DĚTMI/ŽÁKY ZE SOCIOKULTURNĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ
	
Popis programu: Cílem vzdělávacího kurzu je připravit pedagogy na práci s žáky ze sociokulturně
odlišného prostředí, vybavit je sociokulturním minimem, tj. potřebnými odbornými znalostmi, dovednostmi a postoji interkulturního charakteru, dále pak u pedagogů podpořit rozvoj interkulturní kompetence tak, aby docházelo k úspěšnému začleňování těchto žáků nejen v prostředí vzdělávacích
institucí. Pedagogové budou dále seznámeni s aktuální školskou legislativou, upravující postavení
žáka ze sociokulturně odlišného prostředí, s možnostmi, kde hledat další odbornou pomoc, jak spolupracovat s rodinou atd. v těchto otázkách.
	Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci všech stupňů škol
Garant programu: PhDr. Markéta Zachová, Ph.D.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 10 h/1 000 Kč
KATEDRA PSYCHOLOGIE
sekretářka: Bc. Alena Bláhová
kontakt: tel.:377 636 371, akasakov@kps.zcu.cz, Chodské nám. 1, Plzeň
 FORENZNÍ PSYCHOLOGIE I.
	
Popis programu: Účastníci si osvojí základní terminologii forenzní psychologie, seznámí se s klíčovými obsahy této vědní disciplíny, uvědomí si vývojové aspekty vstupující do právních situací a pochopí proces utváření mravních a rozhodovacích složek osobnosti jedince. Účastníci získají přehled
o právních souvislostech psychických poruch a porozumí psychologickému podkladu agresivních
činů a procesů v rodině.
	Cílová skupina: studenti a absolventi právnických oborů, sociální práce a příbuzných oborů a další
zájemci, kteří se z profesního či zájmového hlediska potřebují orientovat v základní terminologii
a kontextech forenzní psychologie
Garant programu: doc. PhDr.Jana Miňhová, CSc.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 60 h/7 000 Kč
 FORENZNÍ PSYCHOLOGIE II.
	
Popis programu: Účastníci se seznámí s psychologickými pravidly vedení výslechu, uvědomí si možnosti a limity psychodiagnostické činnosti a utvoří si představu o psychodiagnostických metodách,
pochopí princip projektivních technik. Budou znát rizikové a projektivní faktory recidivy, osvojí si základní terminologii soudně znaleckých psychologických posudků a naučí se pracovat s rozhodovacím
stresem a předcházet workoholismu a syndromu vyhoření.
	Cílová skupina: studenti a absolventi právnických oborů, sociální práce a příbuzných oborů a další
zájemci, kteří se z profesního či zájmového hlediska potřebují orientovat v základní terminologii
a kontextech forenzní psychologie
Garant programu: doc. PhDr.Jana Miňhová, CSc.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 60 h/7 000 Kč
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 „ AKTUÁLNÍ PŘÍSTUPY K DIDAKTICE SEXUÁLNÍ VÝCHOVY“ PRO UČITELE FAKULTNÍCH ZŠ
	
Popis programu: Program byl připraven na základě výsledků analýzy realizované v roce 2017 na
základních školách v PK. Učivo sexuální výchovy je v rámci RVP ZV včleněno do vzdělávací oblasti
Člověk a zdraví, ale obsahu reprodukčního zdraví je ve srovnání s ostatními obsahy věnována pouze
okrajová pozornost a některá doporučovaná témata nejsou na základních školách vůbec vyučována.
Dokonce nejsou ani zařazena do ŠVP. Příčina byla shledána především v tom, že velké množství učitelů nemá pro tuto specifickou problematiku odpovídající kvalifikaci, popř. se v ní cítí nejistě. Cílem
semináře je proto posílit odbornou i pedagogicko-didaktickou kompetentnost učitelů v oblasti reprodukčního zdraví.
	Cílová skupina: učitelé vyučující v oblasti výchovy ke zdraví na ZŠ a SŠ
Garant programu: Mgr. Václava Klimtová
	Rozsah hodin/cena za semestr: 8 h/800 Kč
 „ AKTUÁLNÍ PŘÍSTUPY K DIDAKTICE SEXUÁLNÍ VÝCHOVY“ PRO UČITELE FAKULTNÍCH ZŠ
	
Popis programu: Program byl připraven na základě výsledků analýzy realizované v roce 2017 na
základních školách v PK. Učivo sexuální výchovy je v rámci RVP ZV včleněno do vzdělávací oblasti
Člověk a zdraví, ale obsahu reprodukčního zdraví je ve srovnání s ostatními obsahy věnována pouze
okrajová pozornost a některá doporučovaná témata nejsou na základních školách vůbec vyučována.
Dokonce nejsou ani zařazena do ŠVP. Příčina byla shledána především v tom, že velké množství učitelů nemá pro tuto specifickou problematiku odpovídající kvalifikaci, popř. se v ní cítí nejistě. Cílem
semináře je proto posílit odbornou i pedagogicko-didaktickou kompetentnost učitelů v oblasti reprodukčního zdraví.
	Cílová skupina: učitelé ZŠ a SŠ, vychovatelé, pedagogové volného času
Garant programu: Mgr. Václava Klimtová
	Rozsah hodin/cena za semestr: 8 h/900 Kč
V
 ÝŽIVA V EDUKACI A PSYCHOLOGIE VÝŽIVY
	
Popis programu: Účastníci si osvojí znalosti: V oblasti výživy člověka a nauky o potravinách: charakterizují jednotlivé složky potravin, vysvětlují zásady racionální výživy, popisují fyziologii výživy,
objasňují postupy zpracování potravin, srovnávají a kriticky posuzují výživové směry. V oblasti pedagogiky a psychologie: definují proces výchovy a učení, charakterizují formy výchovy a učení, objasňují
zásady efektivní výchovy a učení ve vztahu k problematice výživy, popisují jednotlivé psychické jevy
a vysvětlují jejich projevy v chování a prožívání. V oblasti psychologie výživy a edukace ve výživě:
popisují vliv jednotlivých živin na psychiku člověka, vysvětlují způsob vývoje potravního chování, objasňují sociálně kulturní vlivy na způsob výživy člověka, charakterizují principy potravního chování lidí,
vyjadřují vztah mezi psychikou a racionální výživou, objasňují poruchy výživy z pohledu psychologie
a sociálně kulturních vlivů, navrhují psychologickou sociální podporu při terapeutické nápravě poruch
výživy, definují edukační proces se zaměřením na problematiku výživy, vysvětlují zákony učení v oblasti výživové edukace, volí optimální postupy ve výchově ke správným nutričním návykům, navrhují
efektivní edukační postupy ve výživě. V oblasti výchovy ke zdraví: definují zdraví z holistického pojetí,
objasňují význam výživy z komplexního přístupu ke zdraví, objasňují faktory ovlivňující zdraví, navrhují optimální metody rozvoje zdraví a předcházení nemocí, popisují vlivy poškozující zdraví, začleňují
problematiku výživy do jednotlivých výchovně vzdělávacích programů podpory zdraví.
	Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci (dle zákona o pedagogických pracovnících)
Garant programu: PhDr. Mgr. Michal Svoboda, Ph.D.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 100 h/10 500 Kč
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 VÝŽIVA V EDUKACI A PSYCHOLOGIE VÝŽIVY
	
Popis programu: Účastníci si osvojí znalosti: V oblasti výživy člověka a nauky o potravinách: charakterizují jednotlivé složky potravin, vysvětlují zásady racionální výživy, popisují fyziologii výživy, objasňují postupy zpracování potravin, srovnávají a kriticky posuzují výživové směry. V oblasti pedagogiky
a psychologie: definují proces výchovy a učení, charakterizují formy výchovy a učení, objasňují zásady
efektivní výchovy a učení ve vztahu k problematice výživy, popisují jednotlivé psychické jevy a vysvětlují jejich projevy v chování a prožívání. V oblasti psychologie výživy a edukace ve výživě: popisují
vliv jednotlivých živin na psychiku člověka, vysvětlují způsob vývoje potravního chování, objasňují
sociálně kulturní vlivy na způsob výživy člověka, charakterizují principy potravního chování lidí, vyjadřují vztah mezi psychikou a racionální výživou, objasňují poruchy výživy z pohledu psychologie
a sociálně kulturních vlivů, navrhují psychologickou sociální podporu při terapeutické nápravě poruch
výživy, definují edukační proces se zaměřením na problematiku výživy, vysvětlují zákony učení v oblasti výživové edukace, volí optimální postupy ve výchově ke správným nutričním návykům, navrhují
efektivní edukační postupy ve výživě. V oblasti výchovy ke zdraví: definují zdraví z holistického pojetí,
objasňují význam výživy z komplexního přístupu ke zdraví, objasňují faktory ovlivňující zdraví, navrhují
optimální metody rozvoje zdraví a předcházení nemocí, popisují vlivy poškozující zdraví, začleňují problematiku výživy do jednotlivých výchovně vzdělávacích programů podpory zdraví.
	Cílová skupina: Vzdělávací program je určen pro uchazeče, kteří mají základní znalosti z problematiky
výživy a humanitních oborů (minimálně na středoškolské úrovni/minimální kategorie KKOV: E/ v rámci všeobecného vzdělání) a na základě své profese či osobního zájmu se zaměřují na problematiku
výchovy a vzdělávání v oblasti výživy a nutričního chování. Vzdělávací program má charakter rozšiřujícího studia o aspekty psychologie a pedagogiky ve vztahu k problematice výživy a nutričního chování
a nenaplňuje kritéria nové oborové profesní kvalifikace.
Garant programu: PhDr. Mgr. Michal Svoboda, Ph.D.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 100 h/11 700 Kč
 ARTETERAPIE A MUZIKOTERAPIE
	
Popis programu: Cílem kurzu je vybavit posluchače těmi základními znalostmi a dovednostmi, které
jsou nezbytné pro používání muzikoterapeutických a arteterapeutických technik: v MŠ, v hodinách
HV a VV na všech typech škol, ve vyuč. předmětech v rámci výchovy ke zdravému životnímu stylu,
při volnočasových aktivitách žáků, v programech prevence sociálně patologických jevů, ve školských
zařízeních, v zařízeních sociální péče.
	Cílová skupina: učitelé MŠ, ZŠ, SŠ a ZUŠ, pracovníci pomáhajících profesí (zejména sociální sféra)
Garant programu: Mgr. Vladimíra Lovasová, Ph.D.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 175 h/15 000 Kč
 PSYCHOLOGIE UMĚNÍ ŽÍT
	
Popis programu: Cílem kurzu je posílit u účastníků odpovědnost za vlastní duševní zdraví a vybavit
je znalostmi a dovednostmi, které působí jako prevence duševního onemocnění. Kurz má i silný terapeutický potenciál, který účastníkům pomůže lépe se vyrovnávat s nástrahami osobního i profesního
života.
	Cílová skupina: veřejnost
Garant programu: PhDr. Václav Holeček, Ph.D.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 24 h/3 000 Kč
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KATEDRA RUSKÉHO JAZYKA
sekretářka: Bc. Jana Saláková
kontakt: tel.: 377 636 101, jeanne@krf.zcu.cz, Chodské nám. 1, Plzeň
 ROZVÍJENÍ INTERKULTURNÍ KOMPETENCE VE ŠKOLNÍ PRAXI
	
Popis programu: Cílem kurzu je rozvinout znalosti a dovednosti učitelů v oblasti interkulturní kompetence, interkulturní komunikační kompetence a práce se žáky s odlišným mateřským jazykem.
	Cílová skupina: učitelé ZŠ a SŠ
Garant programu: Mgr. Michaela Pešková, Ph.D.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 6 h/700 Kč
KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY
sekretářka: Marcela Lukšíková
kontakt: 377 636 501, Klatovská 51, Plzeň
 J AK ROZVÍJET INFORMATICKÉ MYŠLENÍ – ON-LINE FORMA
	
Popis programu: Cílem kurzu je vysvětlit účastníkům, co znamená myslet informaticky, proč je informatické myšlení důležité a jak informatické myšlení rozvíjet. Absolvent kurzu bude schopen připravit
vhodné aktivity zaměřené na rozvoj informatického myšlení žáků a ústrojně je zařazovat do svého
předmětu.
	Cílová skupina: učitelé všech předmětů na všech úrovních vzdělávání
Garant programu: PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 24 h/0 Kč
Ú
 VOD DO ŠKOLNÍ ROBOTIKY – ON-LINE FORMA
	
Popis programu: Cílem je seznámit účastníky kurzu s různými typy robotů, naučit je s nimi pracovat,
seznámit je s několika programátorskými koncepty a v neposlední řadě demonstrovat, jak lze robotiku
učit ve škole. Absolvent kurzu bude schopen připravit pro žáky vhodné aktivity zaměřené na rozvoj
dovedností v oblasti robotiky a ústrojně je zařazovat do svého předmětu.
	Cílová skupina: učitelé všech předmětů na všech úrovních vzdělávání
Garant programu: PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 36 h/0 Kč
KATEDRA VÝTVARNÉ VÝCHOVY A KULTURY
sekretářka: Martina Šurkalová
kontakt: tel.:377 636 493, suromar@kvk.zcu.cz, Klatovská 51, Plzeň
 F ILMOVÁ A AUDIOVIZUÁLNÍ VÝCHOVA
	
Popis programu: Cílem kursu je seznámit frekventanty s filmovou a audiovizuální výchovou s důrazem na rozvoj audiovizuální gramotnosti a na kontexty spojené s historií filmu a filmových žánrů,
včetně filmové avantgardy a videoumění v souvislosti se školní vzdělávací praxí.
	Cílová skupina: veřejnost
Garant programu: PhDr. Jan Mašek, Ph.D.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 24 h/3 000 Kč
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 KURZ KERAMIKY Z VÁLEČKŮ
	
Popis programu: Kurz je zaměřen na osvojení si komplexních strukturovaných výtvarných znalostí
a dovedností v oblasti materiálového tvoření z keramické hlíny.
	Cílová skupina: zaměstnanci a studenti ZČU; široká veřejnost
Garant programu: Mgr. MgA. Stanislav Poláček
	Rozsah hodin/cena za semestr: 20 h/2 500 Kč
 KURZ LITÉ KERAMIKY
	
Popis programu: Kurz je zaměřen na osvojení si komplexních strukturovaných výtvarných znalostí
a dovedností v oblasti materiálového tvorby ze ztekucené keramické hlíny.
	Cílová skupina: zaměstnanci a studenti ZČU; široká veřejnost
Garant programu: Mgr. MgA. Stanislav Poláček
	Rozsah hodin/cena za semestr: 20 h/2 500 Kč
 KURZ STAVĚNÉ KERAMIKY
	
Popis programu: Kurz je zaměřen na osvojení si komplexních strukturovaných výtvarných znalostí
a dovedností v oblasti materiálového tvoření z keramické hlíny.
	Cílová skupina: zaměstnanci a studenti ZČU; široká veřejnost
Garant programu: Mgr. MgA. Stanislav Poláček
	Rozsah hodin/cena za semestr: 20 h/2 500 Kč
 MEDIÁLNÍ PEDAGOGIKA
	
Popis programu: Program si klade za cíl vybavit učitele (pedagogy oboru výtvarná výchova, popřípadě
expresivně tvůrčích disciplin: hudební výchovy, dramatické výchovy, mediální výchovy, filmové výchovy a další, na všech typech škol; učitele odborných uměleckých předmětů na středních uměleckých
školách, a pedagogy ZUŠ) potřebnými kompetencemi pro efektivnější práci s žáky v oblasti přípravy,
realizace a evaluace cílů mediální výchovy a oblasti praxe mediální pedagogiky v kontextu analýzy
a tvorby vizuálních a audiovizuálních mediálních sdělení ve vzdělávacích oblastech RVP zaměřených
na umění, kulturu a informační a komunikační technologie. Důraz je kladen na zefektivnění kompetence realizovat kurikulární reformy v oblastech práce s (mas)médii, které jsou ve školách poměrně nové
a jsou rozvíjeny teprve v posledních několika málo letech.
	Cílová skupina: učitelé výtvarné výchovy a popřípadě expresivně tvůrčích disciplin (hudební výchovy,
dramatická výchova, mediální výchova, filmová výchova a další) na všech typech škol, učitelé odborných uměleckých předmětů na středních uměleckých školách, a pedagogové ZUŠ
Garant programu: PhDr. Jan Mašek, Ph.D.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 16 h/3 500 Kč
 OD VÝTVARNÉ TECHNIKY KE KREATIVNÍM VÝTVARNÝM ČINNOSTEM
	
Popis programu: Rozvíjení schopnosti výtvarného vidění, myšlení a tvorby prostřednictvím plošného,
prostorového i časoprostorového vyjádření na základě různých médií, experimentálních a kombinovaných technik. Podpora individuálního řešení výtvarných problémů. Pochopení významu výtvarného
vyjádření v kontextu výtvarného umění a vizuální kultury. Rozvíjení citlivého vztahu ke světu ve vlastní
i dětské tvorbě. Schopnost transformace získaných znalostí a výtvarných dovedností do didaktických
kompetencí učitele mateřské a primární školy. Rekonstrukce vzdělávacích obsahů do výtvarných činností, úloh, řad a projektů ve výtvarné výchově v předškolním a na 1. stupni základního vzdělávání
v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (2007) a Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (2016). Rozvíjení schopnosti výtvarného vidění, myšlení
a tvorby prostřednictvím plošného, prostorového i časoprostorového vyjádření na základě různých
médií, experimentálních a kombinovaných technik. Podpora individuálního řešení výtvarných problémů. Pochopení významu výtvarného vyjádření v kontextu výtvarného umění a vizuální kultury. Rozví38

jení citlivého vztahu ke světu ve vlastní i dětské tvorbě. Schopnost transformace získaných znalostí
a výtvarných dovedností do didaktických kompetencí učitele mateřské a primární školy. Rekonstrukce
vzdělávacích obsahů do výtvarných činností, úloh, řad a projektů ve výtvarné výchově v předškolním
a na 1. stupni základního vzdělávání v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní
vzdělávání (2007) a Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (2016).
	Cílová skupina: učitelé mateřských škol a 1. stupně základních škol
Garant programu: PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 24 h/3 000 Kč
O
 SOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ STŘEDNÍCH ŠKOL V ARTEFILETICKÉM POJETÍ VÝTVARNÉ VÝCHOVY
	
Popis programu: Cílem je seznámit účastníky na základě autentického prožitku artefiletickou metodou s možností, jak pracovat s výtvarným výrazem ve středoškolském vzdělávání v rámci kvalitnější
interpretace a identifikace se současnou společností a klíčovými tématy, které pobyt v ní přináší.
	Cílová skupina: učitelé gymnázií a středních odborných škol.
Garant programu: doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 16 h/2 200 Kč
 T VOŘÍME Z KERAMICKÉ HLÍNY
	
Popis programu: Program si klade za cíl vybavit učitele výtvarné výchovy a výtvarně zaměřených
předmětů na ZŠ, SŠ, ZUŠ a v ostatních školských zařízeních zařazených v rejstříku škol potřebnými kompetencemi v oblasti materiálových činností. Důraz je kladen na osvojení si způsobů tvoření
z keramické hlíny pro pedagogickou praxi, coby rozšíření repertoáru výtvarných činností s dopadem
na kvalitu a efektivitu učitelské práce. Jsou zde přitom zvýrazněny možnosti zmiňovaných činností
pro rozvoj smyslové senzibility, který je zakotven ve většině RVP.
	Cílová skupina: učitelé výtvarné výchovy a výtvarně zaměřených předmětů na ZŠ, SŠ, ZUŠ
Garant programu: Mgr. MgA. Stanislav Poláček
	Rozsah hodin/cena za semestr: 20 h/3 900 Kč
V
 ÝVOJOVÁ TENDENCE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ 20. STOLETÍ V KOMPARACI S HUDBOU A
LITERATUROU
	
Popis programu: Cílem kurzu je seznámit frekventanty s vývojovými tendencemi výtvarného umění
v síti strukturálních vztahů s důrazem na rozvoj vizuální gramotnosti a na kontexty s jinými druhy
umění, především hudbou, literaturou.
	Cílová skupina: veřejnost
Garant programu: doc. PhDr. Jaroslav Bláha, Ph.D.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 24 h/3 000 Kč
A
 NIMUJEME S MOBILNÍM TELEFONEM/TABLETEM VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ
	
Popis programu: Rozvíjení profesních kompetencí učitelek a učitelů ve vztahu k přípravě výtvarných
úkolů v oblasti nových médií pro MŠ a 1. stup. ZŠ. Pochopení výtvarného vyjádření a koncipování
jednoduchých příběhů v kontextu kreslené a fotografované animace. Seznámení se současnými možnostmi tvorby animací pomocí mobilního telefonu a tabletu (především na bázi operačního systému
Android) ve výtvarné výchově.
	Cílová skupina: učitelky a učitelé MŠ, 1. stupně ZŠ a učitelky a učitelé výtvarné výchovy na 2. stupni ZŠ
Garant programu: PhDr. Jan Mašek, Ph.D.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 6 h/700 Kč
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 GRAFICKÉ EXPERIMENTY PRO UČITELE MŠ A 1. STUPNĚ ZŠ
	
Popis programu: Rozšiřování okruhu výtvarných technik a postupů uplatnitelných ve výuce výtvarné
výchovy v MŠ a na 1. stupni ZŠ – seznámení se s linorytem jako tradiční technikou tisku z výšky. Podpora kreativního přístupu učitelů v plánování výtvarných úloh pro děti předškolního a mladšího školního věku – experimentování s dostupnými nástroji a materiály při grafické tvorbě. Posílení schopnosti
reflektovat vlastní grafickou tvorbu a zkušenosti s ní uplatnit ve výuce. Podpora učitelů v naplňování
cílů současné výtvarné výchovy určených Rámcovým vzdělávacím plánem pro předškolní vzdělávání
(2018) a Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (2017).
	Cílová skupina: učitelé MŠ a 1. stupně ZŠ
Garant programu: Mgr. Monika Plíhalová
	Rozsah hodin/cena za semestr: 6 h/800 Kč

POZNÁMKY:

 KREATIVNÍ VÝTVARNÉ ÚKOLY V PRAXI MATEŘSKÝCH ŠKOL A NA 1. STUPNI ŠKOL ZÁKLADNÍCH
	
Popis programu: Rozvíjení profesních kompetencí učitelek a učitelů ve vztahu k přípravě výtvarných
úkolů pro MŠ a 1. stup. ZŠ. Podpora schopnosti transformovat získané znalosti a výtvarné dovednosti do didaktických kompetencí učitele mateřské a primární školy. Pochopení výtvarného vyjádření
v kontextu výtvarného umění a vizuální kultury. Rozvíjení citlivého vztahu ke světu v dětské tvorbě.
Re-konstrukce vzdělávacích obsahů do výtvarných činností, úloh, řad a projektů ve výtvarné výchově
v předškolním a na 1. stupni základního vzdělávání v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem
pro předškolní vzdělávání (2007) a Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání
(2016).
	Cílová skupina: učitelé MŠ a 1. stupně ZŠ
Garant programu: PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D.
	Rozsah hodin/cena za semestr: 6 h/700 Kč
 SVĚTELNÁ VÝTVARNĚ-PEDAGOGICKÁ ZADÁNÍ – MOŽNOSTI A ZPŮSOBY JEJICH UPLATNĚNÍ V UČITELSKÉ PRAXI U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO A MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU
	
Popis programu: Rozvoj pedagogického působení s akcentem soustředícím se na interdisciplinární
pojetí. Osvojení si multisenzoriálního přístupu. Pochopení situací, kdy dítě formuje a selektuje vlastní
výběr vjemů a návrhů. Porozumění prolínání napříč individuální prací a kolektivní kooperací, učení
skrze autentický zážitek. Nabourávání každodenní reality a vymezování se zažitým režimům. Nabytí
schopnosti tvořit prostředí obsahově bohaté a schopné reflektivní vazby.
	Cílová skupina: učitelé MŠ a 1. stupně ZŠ
Garant programu: Mgr. Jakub Havlíček
	Rozsah hodin/cena za semestr: 6 h/700 Kč
 T VOŘÍME Z KERAMIKY
	
Popis programu: Rozvíjení profesních kompetencí učitelek a učitelů ve vztahu k přípravě výtvarných
úkolů pro MŠ a 1. stup. ZŠ. Podpora schopnosti transformovat získané znalosti a výtvarné dovednosti do didaktických kompetencí učitele mateřské a primární školy. Pochopení výtvarného vyjádření
v kontextu výtvarného umění a vizuální kultury. Rozvíjení citlivého vztahu ke světu v dětské tvorbě.
Re-konstrukce vzdělávacích obsahů do výtvarných činností, úloh, řad a projektů ve výtvarné výchově
v předškolním a na 1. stupni základního vzdělávání v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem
pro předškolní vzdělávání (2007) a Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání
(2016).
	Cílová skupina: učitelé MŠ a 1. a 2. stupně ZŠ
Garant programu: MgA. et Mgr. Stanislav Poláček
	Rozsah hodin/cena za semestr: 8 h/800 Kč
40

41

POZNÁMKY:

42

POZNÁMKY:

43

Nabídka oborů v oblasti celoživotního vzdělávání
Vzdělávací programy akreditované v systému dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků dle Zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně
některých zákonů vedoucí k:
a) získání kvalifikace:
Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením:
- speciální pedagogika pro učitele ZŠ a SŠ
- speciální pedagogika pro učitele MŠ a vychovatele
- vychovatel
- učitel odborných předmětů, praktického vyučování a učitel odborného výcviku
na SŠ
b) rozšíření odborné kvalifikace v rámci programu Učitelství pro ZŠ:
- rozšiřující studium jazyků (český, anglický, německý, ruský)
- rozšiřující studium biologie, fyziky, tělesné výchovy, výpočetní techniky
- rozšiřující studium DVPP – Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
- rozšiřující studium Učitelství pro MŠ
c) rozšíření odborné kvalifikace v rámci programu Učitelství pro SŠ:
- rozšiřující studium jazyků (český, anglický, německý, ruský)
- rozšiřující studium biologie, dějepisu, fyziky, chemie, psychologie, tělesné výchovy,
výpočetní techniky
Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů:
- Studium pro výchovné poradce
- Studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů
Tzv. „nultý ročník“ magisterského studia – obor:
- Učitelství pro 1. stupeň ZŠ pro nekvalifikované učitele
Vzdělávací programy akreditované Radou celoživotního vzdělávání ZČU:
- studium Arteterapie a muzikoterapie
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Studijní oddělení
e-mail: vzdelani@fpe.zcu.cz
tel.: 377 636 010
Celoživotní vzdělávání
e-mail: czv@fpe.zcu.cz
tel.: 377 636
Zaujalo
tě021
to?

Rád pracuješ s dětmi

a mladými lidmi?

Máš vlastní názor

a chceš ho všem říct?

Záleží ti na vlastní

budoucnosti?

Tak na co ještě čekáš?

Pak jsi u nás správně!
Pomůžeme ti tvé sny realizovat!
Nabízíme učitelské programy pro
mateřské, základní i střední školy,
bohatý program dalšího vzdělávání
učitelů a celou řadu zajímavých
Studijní oddělení
e-mail: vosahlik@fpe.zcu.cz
telefon: 377 636 010

www.facebook.com/FPEZCU/
fpezcu
Celoživotní vzdělávání
e-mail: ghruba@fpe.zcu.cz
telefon: 377 636 021

kurzů pro veřejnost!
Přijď se k nám podívat, ptej se!
Rádi tě uvidíme i uslyšíme!

Fakulta pedagogická ZČU v Plzni Fakulta pedagogická ZČU v Plzni
www.fpe.zcu.cz
Veleslavínova
42, 306 14 Plzeň Veleslavínova 42
www.facebook.com/FPEZCU/
306 14 Plzeň
fpe@fpe.zcu.cz
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