
Ústav pedagogiky a sociálních studií

Máš (nebo doufáš, že letos budeš mít) po maturitě?
Přemýšlíš, jaký obor si vybrat ke studiu na vysoké škole?

???

Baví Tě práce s dětmi nebo mládeží?

Máš radost, když můžeš někoho něco nového naučit? Rozvíjet jeho dovednosti?
Vést ho ke správným postojům?

Přitahuje Tě svět her a volnočasových aktivit?
Myslíš si, že patříš spíš na hřiště, do lesa nebo do herny než za katedru?

Zkrátka – chceš vychovávat a vzdělávat mladou generaci,
ale nechceš být přímo učitelem?

Právě pro Tebe nabízíme bakalářský obor 
Vychovatelství

Můžeš se uplatnit jako vychovatel nebo pedagog volného času
v těchto organizacích:

školní družina, školní klub,
středisko volného času / dům dětí a mládeže,

domov mládeže,
nestátní neziskové organizace,

komerční organizace zaměřené na volnočasové aktivity…

Pokud si doplníš potřebnou kvalifikaci (třeba na našem Centru celoživotního vzdělávání),
můžeš pracovat i v mateřské škole, v dětském domově,

diagnostickém ústavu nebo výchovném ústavu.

Čekají Tě hlavně pedagogické,
psychologické

a společenskovědní předměty.

Některé z nich:
pedagogika volného času,

metodika zájmových činností,
metodika her,

adaptační kurz,
kurzy aktivit v zimní a letní přírodě,

prevence rizikového chování,
sociální pedagogika,

zážitková pedagogika,
komunikativní dovednosti,

základy první pomoci,
interkulturní výchova,

mediální výchova,
osobnostní a sociální výchova

a spousta praxe.

Můžeš studovat ve formě prezenční nebo kombinované. Studium trvá tři roky.

Prezenční forma znamená, že jsi student se vším všudy. Studium je Tvůj hlavní úkol ☺ Chodíš do školy od pondělí do čtvrtka. 
Pokud je Ti méně než 26 let, stát za Tebe hradí zdravotní pojištění, máš také nárok na ubytovací stipendium a další podporu.

Kombinovaná forma je pro Tebe vhodná, pokud už musíš nebo chceš pracovat na plný úvazek. Chodíš do školy jednou za dva až tři týdny v pátek (celý pátek od rána do večera).
Nejsi tak finančně podporován státem, jako prezenční studenti, ale stejně jako oni za studium nic neplatíš.

Jaké předměty 
mě tu čekají?

Jakou formou 
můžu studovat?

Přijímací řízení probíhá formou testu studijních předpokladů.
Více viz Katalog studijních programů a informace o přijímacím řízení na PdF UP.

Pokud Tě napadnou jakékoliv dotazy, neboj se nám napsat na e-mail pavla.vyhnalkova@upol.cz
Budeme rádi, když Tě potkáme u přijímacích zkoušek ☺

Budeš nejen „univerzálním“ vychovatelem, ale získáš i něco navíc…

V zimním semestru druhého ročníku budeš mít v rozvrhu ochutnávku různých zájmových činností:

výtvarných,
hudebních,

přírodovědných
a pracovně technických.

Dvě z nich, které Tě budou bavit, si pak vybereš a další rok a půl se jim budeš věnovat hlouběji.

Až studium dokončíš, budeš lépe připraven vést zájmové kroužky pro děti
nebo třeba kurzy pro dospělé.

Kde pak 
můžu 

pracovat?

https://studium.upol.cz/Catalog/StudyPrograms?type=Bachelor
https://www.pdf.upol.cz/uchazec/prijimaci-rizeni-bakalarske-a-magisterske-studijni-programy/

