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  Studenti kombinovaného programu Jaboku a PSP ETF UK 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. Do kurzů CDV se mohou 
studenti přihlašovat za zvýhodněné ceny při včasném přihlášení do konce ledna. Přihlášky přijímáme elektronicky přes 
stránky www.jabok.cz  nebo přímo přes Obchodní centrum https://is.jabok.cz/obchod/ 
 
 
• Supervize sociální a pedagogické praxe 7.2.-30.5., út, 20 hod, 2 kredity, bez akreditace 
 
• Supervize pedagogické praxe 13.2.-5.6., po, 24 hod, 2 kredity, akreditovaný kurz 
 
• Angličtina - obecný kurz 21.2.-9.5., út, 20 hod, bez možnosti získání kreditu, kurz připravuje na kreditově ohodnocenou 
zkoušku, bez akreditace 
 
• Angličtina pro sociální pracovníky 21.2.-9.5., út, 20 hod, bez možnosti získání kreditu, kurz připravuje na kreditově 
ohodnocenou zkoušku, bez akreditace 
 
• Doprovázení umírajících a jejich rodin a pozůstalých 18.2., so, 8 hod, 1 kredit, akreditovaný kurz 
 
• Specifika práce se seniorem s demencí 25.2., so, 8 hod, 1 kredit, akreditovaný kurz 
 
• Základy mediace pro sociální pracovníky 4.3., so, 8 hod, 1 kredit, akreditovaný kurz 
 
• Úvod do sociálního zemědělství 10.3.-12.3., pá-ne, 24 hod, 2 kredity, akreditovaný kurz 
 
• Práce se skupinou, vedení skupinových programů, práce s dynamikou skupiny 24.3.-25.3., pá-so, 12 hod, 2 kredity, 
podána žádost o akreditaci 
 
• Úvod do zahradní terapie 1.4., so, 8 hod, 1 kredit, akreditovaný kurz 
 
• Kritické myšlení v pedagogické praxi 8.4., so, 8 hod, 1 kredit, podána žádost o akreditaci 
 
• Specifika práce s dětmi s podezřením na syndrom CAN a CAS 21.4.-22.4., pá-so, 16 hod, 2 kredity, akreditovaný kurz  
 
• Muzikoterapie pro celostní rozvoj 12.5.-3.6., pá-so, 24 hod, 2 kredity, akreditovaný kurz 
 
• Setkání s islámem a cizinci - základní religionistické a právní souvislosti 17.5., pá, 8 hod, 1 kredit, akreditovaný kurz 
 
• Dialog jako pracovní nástroj pro pomáhající profese 20.5.-27.5., so, 16 hod, 2 kredity, podána žádost o akreditaci 
 
 
Další informace o kurzech naleznete na našich webových stránkách http://www.jabok.cz/cs/dalsi-vzdelavani 
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