Kurz přednášejících – učitelů včelařství 1. stupně
Střední odborné učiliště včelařské – Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s., Nasavrky otevírá kurz pro
nové přednášející – učitele včelařství.
Jste absolventem učebního oboru Včelař, nebo máte vysokoškolské vzdělání se zkouškou ze
včelařství? Včelaříte víc než deset let? Rádi byste se dále vzdělávali a předávali své zkušenosti dalším
včelařům?
Pak je tento kurz určen právě pro Vás.
Kapacita kurzu je 30 osob. Uzávěrka přihlášek je 11. července 2022.
Více informací a přihlášku naleznete na www.souvnasavrky.cz.
Informace pro zájemce:

Kurz přednášejících – učitelů včelařství 1. stupně
Kurz

Závěrečná zkouška

Je určen pro zájemce o činnost učitele včelařství.
Příprava pro samostatnou přednáškovou a lektorskou činnost.
30 osob
▪ rozšíření včelařských znalostí.
▪ rozvoj pedagogických a komunikačních dovedností.
▪ využití informačních technologií a moderních výukových metod.
4x dvoudenní konzultace: listopad 2022–březen 2023
Test všeobecných včelařských znalostí a motivační pohovor
Termín: pátek 30. září 2022
▪ Vypracování prezentace na zvolené téma.
▪ Příprava libovolné výukové pomůcky.
Termín: pátek 21. dubna 2023

Podmínky přijetí

▪
▪
▪

Termín
Přihláška Poštou
na adresu:

Přihlášky odesílejte do 11. července 2022.
Střední odborné učiliště včelařské – Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s.,
Slatiňanská 135, 538 25 Nasavrky

Kapacita kurzu
Obsah kurzu
Délka kurzu
Vstupní test
Ukončení kurzu

vyučení v oboru Včelař
nebo vysokoškolské vzdělání + zkouška ze včelařství
včelařská praxe 10 let (doklad o registraci u ČMSCH (kopie hlášení včelstev
z Hradišťka))
▪ k přihlášce přiložte ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání
Můžete také přiložit kopie vašich publikovaných článků, nebo dokladů o
účasti na včelařských vzdělávacích akcích (certifikáty o absolvování apod.)
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KB Chrudim
č.ú. 78-8117600217/0100
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Přihláška – Kurz přednášejících – učitelů včelařství 1. stupně
Vzdělávací instituce:
Střední odborné učiliště včelařské-Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s.,
Slatiňanská 135, 538 25 Nasavrky

Uchazeč:

Evidenční číslo přihlášky:

Jméno a příjmení: …………..……………………………………………………………………………………………………….
Datum narození: …………………………………………………………………………
Adresa trvalého bydliště:

……………………………………………………………………………………………..

E-mail: ………………………………………………………
Údaje o vzdělání (zaškrtněte, doplňte):


Telefon: ..……………………………………………….

Vysoká škola
Název školy:……………………………………………………………………………………………..………..
Obor:………………………………………………………………………………………………………………….



Vyučen v oboru včelař
Název školy:……………………………………………………………………………………………………..
Rok ukončení:…………………………………………………………………………………………………..

Povinné přílohy (zaškrtněte relevantní a kopie zašlete spolu s touto žádostí):




Diplom(y) prokazující VŠ vzdělání + zkoušku ze včelařství (případně profesní kvalifikace)
Doklady o vzdělání v oboru Včelař (výuční list)
Doklad o registraci u ČMSCH (minimálně 10 let)

Nepovinné přílohy (zaškrtněte relevantní a kopie zašlete spolu s touto žádostí):



Doklady o publikační činnosti (kopie článků s uvedením zdroje)
Doklady o dalším vzdělávání v oboru

Souhlasím s použitím výše uvedených kontaktních údajů pro nezbytnou evidenci SOUV-VVC, o.p.s.

V…………………………..……………….. dne …………..………….

……………………………………….
Podpis
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