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Vzdělávejte 
se ze „šablon”!

Dvacetiletá 
zkušenost 

ve vzdělávání 
dospělých

Atraktivní 
nabídka kurzů

Výuka 
po celé ČR

Pomoc 
při realizaci 

projektu

MŠ•ZŠ•SŠ•VOŠ

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) podle 
zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 

a o změně některých zákonů



NÁZEV KURZU TERMÍNY CENA

Specifi ka práce pedagoga 
s dvouletými dětmi v MŠ

29. 9. – 1. 10. 2017
 24 hodin

3 990

Osobnostně sociální rozvoj 
předškolních pedagogů MŠ

13. 10. – 10. 11. 2017 
40 hodin

7 990

Rozvíjíme čtenářskou 
gramotnost dětí 
v předškolním věku

6. 10. – 7. 10. 2017 
16 hodin 

2 990

Začínáme pracovat 
s nadanými žáky na ZŠ

21. 10. 2017 
8 hodin

1 990

Specifi ka práce 
s nadanými dětmi v ZŠ

28. 10. – 9. 12. 2017 
56 hodin

11 990

Rozvíjíme čtenářskou 
gramotnost žáků ZŠ

29. 10. – 10. 12. 2017 
56 hodin

11 990

Začínáme pracovat s 
nadanými žáky na SŠ a VOŠ

29. 10. – 1. 10. 2017 
24 hodin

3 990

Specifi ka práce s nadanými 
žáky na SŠ a VOŠ

7. 10 . – 9. 12. 2017 
80 hodin

15 990

Moderní metody výuky cizích 
jazyků na SŠ a VOŠ

8. 10. – 10. 12. 2017 
80 hodin

15 990

Orientujeme se 
ve školském zákoně

3. 11. – 5. 11. 2017 
24 hodin

3 990

Moderní metody 
managementu ve školství

10. 11. – 11. 11. 2017 
16 hodin

2 990

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

do rukou se Vám dostává materiál s nabídkou vzdělávacích 
kurzů pro Vaše pedagogické pracovníky, které můžete fi nancovat 
z prostředků určených k realizaci projektů OP VVV, výzev Podpora 
škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ 
a VOŠ I a Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzvy č. 02_16_035, 02_16_042, 
02_16_022 a 02_16_023). Jedná se o kurzy akreditované MŠMT, 
po jejichž absolvování Vaši pedagogové získají osvědčení, které 
může být uplatněno jako doklad výstupu ve zprávě o realizaci 
projektu v souladu s věcným výkladem šablon MŠMT.

Institut vzdělávání SOKRATES je organizací akreditovanou 
MŠMT (pod č.j. MSMT-18609/2017-1) pro provádění kurzů 
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP), která na 
vzdělávacím trhu působí již dvacet let. Náš tým tvoří lektoři z řad 
pedagogů mateřských, základních, středních, vyšších odborných 
i vysokých škol, právníků, ekonomů, manažerů, psychologů 
a dalších odborných pracovníků, kteří Vás s využitím 
nejmodernějších výukových metod připraví na nové výzvy spojené 
s Vaším posláním pedagoga.

Naše kurzy jsou atraktivní a zábavné, přitom však řeší současné 
problémy, se kterými se pedagogové potýkají a nabízejí náhled 
do právních, manažerských a psychologických souvislostí 
pedagogické práce. Výuka je interaktivní, postavená na příkladech 
z reálného světa a založená na aktivizujících metodách výuky, jako 
jsou didaktické hry a simulace. Kurzy nabízíme v různém rozsahu 
od osmi do osmdesáti hodin. Řada z nich na sebe navazuje tak, 
aby pedagogům poskytla ucelený výklad určité problematiky, 
ale zároveň jim umožňují vybrat si jen konkrétní část v případě, 
kdy jsou již se základy určitého problému obeznámeni a chtějí si 
pouze rozšířit znalosti v konkrétních oblastech. Samozřejmostí jsou 
výukové materiály a pomůcky.

Přijedeme za Vámi! Výuku poskytujeme v našich moderně 
vybavených prostorách Kampusu Mojmírovců v Ostravě. Avšak 
v případě, kdy bude z Vaší strany zájem a dostatečný počet 
účastníků, přijedeme k Vám do školy kamkoliv po celé České 
republice.

Na závěr bychom Vám rádi připomněli, že výzva Šablony 
pro SŠ a VOŠ I stále trvá a projekty je možné podávat až do 
30. září 2017! Zbývající objem fi nančních prostředků pro tuto výzvu 
je stále velmi vysoký. Pokud s podáním žádosti váháte a máte obavy, 
zda dokážete vše připravit včas, jsme tu pro Vás. Nabízíme Vám 
kompletní zpracování projektové žádosti do tří dnů a zcela zdarma. 
Pomůžeme Vám také s realizací projektu, s jeho administrací 
a podáním zprávy o realizaci.

Těšíme se na spolupráci s Vámi,

Váš tým SOKRATES

Úvodní slovo Nabídka kurzů

www.sokrates.cz www.sokrates.cz

NABÍDKA KURZŮ 

Termíny kurzů:
http://www.sokrates.cz/vzdelavani-pedagogu/

SOKRATES®

akreditovaná instituce MŠMT
e-mail: sokrates@sokrates.cz
mobil: 603 365 984

www.sokrates.cz
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VYSOKÁ ŠKOLA 
SOCIÁLNĚ 
SPRÁVNÍ

PRIGO Group Member

• Management 
v sociální sféře

• Veřejná ekonomika a správa

•Sociální práce

Studijní obory

www. vsss.cz

www. vseo.cz

NOVĚ 
OTEVÍRÁME

Elitní 
bakalářské studium 

EKONOMIE 
v Ostravě
 bez školného

 stipendium pro každého

Studium oboru

PRÁVO a EKONOMIE
• Praxe u soudů a v advokátních kancelářích
• Praxe ve fi rmách

STUDIUM NOVÉHO OBORU

PŘEDŠKOLNÍ
A MIMOŠKOLNÍ 
PEDAGOGIKA
Možnost výhodného pokračování studia 
na partnerské vysoké škole od 2. ročníku

www.prigo.cz


