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V jarním semestru 2018 budeme realizovat kurzy v rámci projektu „Škola, kde se vzdělává a žije“. Vybrané 
kurzy jsou zdarma pro pedagogické pracovníky a studenty kombinovaného programu Jaboku, PSP a KKPP ETF 
UK. Studenti zmíněných programů mohou absolvovat kurzy CDV místo výběrových předmětů. Pro získání 
kreditů je u většiny kurzů kromě docházky ještě nutné splnit doplňkové úkoly k dosažení příslušného objemu 
odpracovaných hodin. Absolventi kurzů obdrží také příslušná osvědčení využitelná v zaměstnání. Přihlášky 
přijímáme elektronicky přes stránky www.jabok.cz nebo přímo přes Obchodní centrum 
https://is.jabok.cz/obchod/ 
 

Angličtina pro sociální pracovníky, úterý 15:30-17hod [20. 2., 27. 2., 6. 3., 13. 3., 20. 3., 27. 3., 4. 4., 
10. 4., 17. 4., 24. 4.], 20 hod, bez možnosti získání kreditu - kurz připravuje na kreditově ohodnocenou 
zkoušku, bez akreditace 
 

Grantování - projektový management pro NNO v oblasti sociálních služeb, čtvrtek 16:00 - 17:30hod 
[1. 3., 8. 3., 15. 3., 22. 3., 5. 4., 12. 4., 19. 4., 26. 4., 3. 5., 10. 5., 17. 5., 24. 5.], 24 hod výuka a 24hod 
samostatná práce, bez možnosti získání kreditu, akreditovaný kurz 
 

Multikulturalita ve školním prostředí: role pedagogů a jejich asistentů v podpoře vzdělávání žáků 
z etnických menšin, [2. 3. 2018, pátek], 8 hod, 1 kredit, neakreditovaný kurz 
 

Metoda FIE a zkušenost zprostředkovaného učení - využití pro práci s dětmi cizinců, [16. 3. 2018, 
pátek], 8 hod, 1 kredit, neakreditovaný kurz 
 

Kdo jsou Romové a romské dítě v české škole, [6. 4. 2018, pátek], 8 hod, 1 kredit, neakreditovaný kurz 
 

Principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem ve výuce ZŠ a SŠ, [13. 4. 2018, pátek], 8 hod, 
1 kredit, akreditovaný kurz 
 

Kritické myšlení v pedagogické praxi, [4. 5. 2018, pátek] 8 hod, 1 kredit, akreditovaný kurz 
 

Lidská práva v pedagogické praxi, [11. 5. 2018, pátek] 8 hod, 1 kredit, neakreditovaný kurz 
 

Vietnamské dítě v české škole - jak (ne)řešit jinakost, [25. 5. 2018, pátek] 8 hod, 1 kredit, 
neakreditovaný kurz 
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Centrum dalšího vzdělávání, Jabok - VOŠ sociálně pedagogická a teologická, Salmovská 8, Praha 2 
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