
  

INTERNETOVÉ VZDĚLÁVÁNÍINTERNETOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ
PRO RODIČE A UČITELEPRO RODIČE A UČITELE

Oddělení výchovy a vzděláváníOddělení výchovy a vzdělávání

Církve adventistů s.d.Církve adventistů s.d.



  

Obsah vzdělávání - IVRU Obsah vzdělávání - IVRU 

2014/15 – tři studijní období po třech měsících (9 měsíců)2014/15 – tři studijní období po třech měsících (9 měsíců)

• 1. trimestr (říjen, listopad, prosinec)1. trimestr (říjen, listopad, prosinec)
            Současné dítě Současné dítě 

• 2. trimestr (leden, únor, březen, duben)2. trimestr (leden, únor, březen, duben)
            Současný rodič / učitelSoučasný rodič / učitel

• 3. trimestr (březen, květen, červen)3. trimestr (březen, květen, červen)
              Vzdělávání a pastorace dětíVzdělávání a pastorace dětí



  

Forma studia Forma studia 

• 1. měsíc v trimestru studující pročítá a promýšlí 1. měsíc v trimestru studující pročítá a promýšlí 
zadaný studijní text, odpoví na otázky v testu a zadaný studijní text, odpoví na otázky v testu a 
odešle je na odd. výchovy a vzděláváníodešle je na odd. výchovy a vzdělávání

• 2. měsíc si studující vybere z nabídnutých textů a 2. měsíc si studující vybere z nabídnutých textů a 
knih,   na vzdělávací středisko sdělí, které texty čteknih,   na vzdělávací středisko sdělí, které texty čte

• 3. měsíc krátce zpracuje téma, které si v konzultaci 3. měsíc krátce zpracuje téma, které si v konzultaci 
s lektorem stanovil po přečtení textů 2. měsíces lektorem stanovil po přečtení textů 2. měsíce

• Od lektora získává každý měsíc zpětnou vazbu.Od lektora získává každý měsíc zpětnou vazbu.



  

Kdo se může přihlásit k IVRUKdo se může přihlásit k IVRU

-  nerozhoduje, zda zájemce o IVRU žije v České či Slovenské nerozhoduje, zda zájemce o IVRU žije v České či Slovenské 
republicerepublice
- nerozhoduje věk ani předchozí vzdělání- nerozhoduje věk ani předchozí vzdělání

-  rozhodující, a to  především pro zájemce, je, zda  má o tematiku rozhodující, a to  především pro zájemce, je, zda  má o tematiku 
zájem,zájem,
-  zda si bude moci uspořádat čas tak, aby se studiu mohl věnovat zda si bude moci uspořádat čas tak, aby se studiu mohl věnovat 
několik několik 
    hodin měsíčněhodin měsíčně
-  očekává se, že studující má možnost přijímat a odesílat maily,  očekává se, že studující má možnost přijímat a odesílat maily,  
      jinak by musela všechna korespondence s centrem výchovy a  jinak by musela všechna korespondence s centrem výchovy a  
    vzdělávání probíhat klasickou poštou (což by bylo značně náročné)vzdělávání probíhat klasickou poštou (což by bylo značně náročné)



  

Spolupráce s dalšími studujícímiSpolupráce s dalšími studujícími

      Centrum výchovy a vzdělávání chce umožnit Centrum výchovy a vzdělávání chce umožnit 
studujícím IVRU kontakty, spolupráci při studujícím IVRU kontakty, spolupráci při 
zpracování témat, vzájemné sdílení a dle zpracování témat, vzájemné sdílení a dle 
možnosti také setkání možnosti také setkání 

        



  

Výstupy - osvědčeníVýstupy - osvědčení  

        Absolventi a absolventky IVRU získají z Absolventi a absolventky IVRU získají z 
oddělení výchovy a vzdělávání Církve oddělení výchovy a vzdělávání Církve 
adventistů sedmého dne osvědčení o adventistů sedmého dne osvědčení o 
absolvování studijního běhu IVRUabsolvování studijního běhu IVRU
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