Příprava učitelů náboženství pro 2. stupeň ZŠ
Příprava učitelů náboženské výchovy pro 2. stupeň ZŠ (dále jen PUNV) je akreditováno
MŠMT pod č.j.: MSMT-13060/2013-201-366 a splňuje podmínky podle § 6 odstavce 1
písmena a) i b) vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků.
Základní cíl:
Cílem tohoto studijního programu je rozšíření aprobace o další předmět. Absolventi PUNV
získají kvalifikaci pro výuku náboženství na druhém stupni základní školy. Dílčí cíle
vycházejí z § 6 odstavce 1 písmena a) i b) vyhlášky č. 317/2005 Sb.
Forma:
Studium bude probíhat formou seminářů s využitím zejména blokové výuky v rozsahu čtyř
dvoudenních setkání za semestr po dobu 5 semestrů. Při seminářích (konzultacích) předají
vyučující studentům výukové materiály a zadají témata pro semestrální práce. Při vzdělávání
bude výše uvedená forma výuky s pravidelnými skupinovými konzultacemi kombinována
s možností účastnit se po individuální dohodě s vyučujícími též vybraných přednášek a
seminářů pro studenty denní formy bakalářského či magisterského studia pro přípravu učitelů
druhého stupně základní školy na Fakultě přírodovědně humanitní a pedagogické TU
v Liberci. Podle potřeby bude pro podporu posluchačů využita rovněž možnost osobních
konzultací a konzultací prostřednictvím informačních technologií.
Průběžná kontrola studia bude probíhat formou zápočtů a zkoušek.
Celé studium v rozsahu 258 hodin bude ukončeno obhajobou závěrečné písemné práce a
závěrečnou zkouškou před komisí. Účastníci obdrží po úspěšném absolvování rozšiřujícího
studia osvědčení jako přílohu diplomu.
Podmínky přijetí:
Studium je určeno pro kvalifikované učitele 1. stupně ZŠ, kteří chtějí získat způsobilost
vyučovat NV na 2. stupni ZŠ a kvalifikované učitele 2. stupně ZŠ, kteří si chtějí rozšířit
aprobaci o NV jako další předmět. Vzhledem k charakteristice cílové skupiny pedagogických
pracovníků je rozsah pedagogicko-psychologických předmětů omezen na nutné minimum.
Organizace studia:
Garantujícím pracovištěm je Katedra filozofie FP TUL. Výuka bude probíhat v učebnách
Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci
Garantem studia je ICLic. Michal Podzimek, Th.D., e-mail: michal.podzimek@tul.cz ,
tel.: 485 354 259.
Minimální/maximální počet přijatých: 12/20
Poznámka: V případě nižšího počtu zájemců, než minimální počet, si fakulta vyhrazuje právo studijní
program neotevřít a nabídne přihlášeným přesun do nejbližšího nového termínu zahájení studia.

Cena kurzu:
Cena kurzu je 24000 Kč za celé studium. Částku je možné rozdělit na roční splátky vždy na
začátku příslušného studijního roku. Studium lze hradit z prostředků určených na DVPP.

Přihláška ke studiu:
Předběžně sdělte svůj zájem o studium na adresu:
Technická univerzita v Liberci
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Oddělení dalšího vzdělávání
Dana Andrejsová
Studentská 2
461 17 Liberec 1
E-mail: dana.andrejsova@tul.cz, tel.: 485 352 833
Studijní program:
V průběhu studia frekventanti získají informace z následujících tematických okruhů:


Fundamentální a dogmatická teologie křesťanských církví.



Vztah evropské kultury a křesťanství.



Orientace a znalost problematiky biblických knih Starého a Nového Zákona.



Filosofická východiska křesťanské etiky a základy morální teologie.



Dějiny náboženství a církví.



Teologie mimokřesťanských náboženství.



Liturgie a pastorální praxe.



Didaktika náboženské výchovy, katechetika a náboženská pedagogika.

Podrobný studijní plán zde:

