Milujete práci s dětmi a chcete se péči o ně věnovat profesionálně?
Pak je tato nabídka právě pro Vás!

Kurz „Příprava ke zkoušce profesní kvalifikace Chůva
pro děti do zahájení povinné školní docházky“
Kurz, který cíleně připravuje ke zkoušce profesní kvalifikace je sestaven ze tří celodenních seminářů, jejichž
obsah vychází z kvalifikačního standardu.
Semináře, které Vám pomohou teoreticky se připravit ke zkoušce profesní kvalifikace:




Pedagogické aspekty práce s dětmi
První pomoc u dětí
Legislativa

Navíc si můžete vyzkoušet cvičný test, na kterém si ověříte své dosavadní znalosti a zjistíte tak, na čem
ještě musíte zapracovat.
Termín kurzu: srpen 2020
Jednotlivé semináře proběhnou v termínech: 7. 8., 13. 8. a 14. 8. 2020, navazující zkouška profesní
kvalifikace je pak vypsána na termíny 20. 8., 21. 8. nebo 28. 8. 2020
Místo konání kurzu: Praha 1, v blízkosti stanice metra Náměstí Republiky
Maximální počet účastníků na semináři: 18

Cena kurzu: 3.500,-Kč
Zkouška profesní kvalifikace 5.300,-Kč, pro členy Sítě pro rodinu 4.300,- Kč
(v případě zaplacení kurzu a zkoušky najednou cena 8.500,-Kč, pro členy Sítě pro rodinu 7.500,-Kč)
Přihlášky na kurz přijímáme do 31. 7. 2020 pomocí on-line formuláře přihlášky (k dispozici ZDE). Do 3 dnů
od Vašeho přihlášení budete kontaktováni naší pracovnicí s dalšími informacemi.
Nehodí se Vám tento konkrétní termín či místo kurzu? I přesto nás kontaktujte na email:
irena.pribylova@sitprorodinu.cz a uveďte Vaše možnosti, budeme se snažit vám vyjít vstříc.
Upozorňujeme, že uchazeč musí být bez logopedické vady!
V případě nejistoty, zda je vaše výslovnost správná, navštivte prosím nejprve logopeda. Potvrzení není vyžadováno, ale pokud jej
budete mít, má rozhodnutí klinického logopeda vyšší váhu než posouzení komise, jejíž členové mají vzdělání v oblasti logopedie také,
ale na nižší úrovni než specialista.
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