Studujte nově akreditovaný navazující magisterský obor Vychovatelství, který vede
u absolventů k rozvoji pedagogických kompetencí zaměřených na sociální i individuální rozvoj
dětí a mládeže, tak aby byla respektována jejich osobností různorodost a sociální zkušenost.
Studium se zaměřuje na prohloubení znalostí v oblasti pedagogické, speciálně pedagogické,
sociálně pedagogické i psychologické. Zároveň si student sám volí z nabídky předmětů tělesné,
hudební, výtvarné, literární, dramatické, environmentální výchovy a vytváří si tak vlastní
profesní profil pedagoga. Ten je podpořen vhledem do právní a marketingové práce
pedagogických institucí. Ke studiu jsou studenti přijímáni na základě úspěšného složení
přijímací zkoušky, která je v roce 2020 ústní – pohovor nad odborným projektem uchazeče,
seznamem literatury a portfoliem dokládajícím jeho dosavadní pedagogické zkušenosti.
Více informací na https://kpp.fp.tul.cz/studium/vychovatelstvi
popřípadě kontaktujte garantku programu doc. PhDr. Danu Kasperovou, Ph.D. emailem
dana.kasperova@tul.cz

STUDIJNÍ PLÁN
Povinné předměty:
1. ročník
Vybr. kap. ze sociologie výchovy a vzdělávání
Vybrané kapitoly z filosofie výchovy
Pedagogické koncepce 1
Alternativní výchovné a vzdělávací koncepce
Pedagogická psychologie pro vychovatele
Metodologie pedagogického výzkumu 1
Projekt diplomové práce 1
Odborná výchovná praxe 1
Pedagogické koncepce 2
Sociální pedagogika
Pedagogická diagnostika a prevence soc.pat. jevů
Didaktické koncepce
Metodologie pedagogického výzkumu 2
Statistika ve společensko-vědním výzkumu 1
Projekt diplomové práce 2
Odborná výchovná praxe 2
2. ročník
Etopedie
Teorie výchovy
Didaktické aplikace ve vých.-vzd. programech
Statistika ve společensko-vědním výzkumu 2
Zásady tvorby odborného pedagogického textu
Odborná výchovná praxe 3
Seminář k odborné výchovné praxi 3
Speciální pedagogika pro vychovatele
Projektové řízení a právní předpisy ve vzd. oblasti
Odborná výchovná praxe 4
Seminář k odborné výchovné praxi 4

Cizí jazyk – výběr
2. ročník
Anglický jazyk
Německý jazyk
Francouzský jazyk
Španělský jazyk

Povinně volitelné předměty - výběr 5 - 6 předmětů
Adiktologie
Integrace a inkluze ve výchově a vzdělávání
Ped.-psy. dg. jako nástroj rozvoje jedinců a skupin
Tvorba preventivního programu
Výchova a vzdělávání dětí a mládeže se soc. znev.
Výchova a vzdělávání v ústavní a ochranné vých.
Genderová specifika ve výchově a vzdělávání
Náhradní rodinná péče
Vybrané kapitoly z andragogiky
Vybrané problémy vých. teorie v mez. výzk. kont.
Dramatická výchova s didaktikou
Jazyková výchova s metodikou
Literární výchova s didaktikou
Umění ve výtvarných činnostech
Didaktika výtvarných činností
Hudební výchova
Didaktika hudební výchovy
Didaktika netradičních her
Jóga
Kurz instruktorů snowboardingu
Kondiční posilování
Sebeobrana
Environmentální výchova

