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akreditován
garant: Mgr. M. Garabiková Pártlová
rozsah (Pr. + Cv. + Sem.) : 1 + O + 1 [hod/tyd - hod/tyd - hod/tyd]
semestr: LS
zápocet pred zkouškou: Ano
typ zkoušky/zakoncení: Zkouška

Anotace:
Cílem prednášek je zamerení na osvojení základních pojmu teorie vyucování a vztahu ve
výchovne vzdelávacím procesu, objasnení vývoje didaktiky a výchovného pusobení vzhledem
ke spolecenským zmenám. Pomáhá studentum v orientovat se v soudobých zmenách
v prístupech a pojetích výuky.
Program sleduje následující témata:
Vývoj didaktických koncepcí a prístupu k rízení výuky. Základní didaktické pojmy.
Organizace vyucovacího procesu a vzdelávací cíle strední školy. Modemizace metod, forem a
prostredku výuky. Pedagogické kompetence ucitele strední školy. Pedagogická komunikace.
Požadavky:
Úcast a zhodnocení prínosu pedagogických dnu vzhledem k vybrané aktivite, vypracování
referátu, studium literatury
.
Tematický plán prednášek:
1.1
Predmet didaktika, didaktika ve strukture vedního pole, oborové didaktiky, základní
pojmy vyucování, vzdelávání atd.
1.2
Historický prehled koncepcí vyucování
1.3
Struktura procesu vyucování, cíl procesu vyucování
1.4
Organizacní formy vyucování
1.5
Vyucovací metody (monologické)
1.6
Vyucovací metody (dialogické)
1.7
Problémové a projektová výuka
1.8
Obsah (ucivo), základní pedagogická dokumentace
1.9
Didaktické prostredky v procesu vyucování
1.10
Diagnostika výsledku vyucovacího procesu, didaktické testy
1.11
Systém výuky na strední škole
1.12
Pedagogické komunikace, vztah ucitele a žáka ve vyucování
1.13
Základní pedagogická dokumentace.
Cílem semináru je zamerení na osvojení praktických didaktických dovedností potrebných pro
prípravu a zvládání standardních i nestandardních situací behem vyucovacího procesu.
Program bude realizován v blocích s durazem na interaktivní a praktický rozmer tréninku s
využitím didaktické techniky.
Tematický plán semináru:
1. Cíle a obsah vyucování - rozbor prípravy ucitele na výuku, práce se vzdelávacím
obsahem, tvorba vizuálních pomucek, prezentacní technika pri výuce ve škole a její
praktické využití.

2. Využití metod a organizacních forem ve vyucování
3. Skupinové a kooperativní vyucování, príklady práce se skupinou, role ucitele v
príprave skupinové práce, trénink pri rešení modelových úloh.
4. Monologické metody - príprava výkladu a vysvetlování.
5. Vyucovací metody dialogické, vedení rozhovoru s žákem, ústní zkoušení, rozhovor s
rodici, rozbor výsledku práce žáka.
6. Problémová a projektová výuka.
7. Pedagogická komunikace, vztah ucitele a žáka ve vyucování, Trénink pedagogické
komunikace - verbální a nonverbální projev.
8. Aktivita žáku ve vyucování, prostredky aktivizace práce žáku vyucování, rozvoj
tvorivosti.
9. Diferencializace a individualizace v procesu vyucování.
10. Metody a formy trídního managementu.
11. - 13. Náslech a rozbor vyucování v praxi

Požadavky na studenta:
Složení ústní zkoušky, prostudovaná odborná literatura.
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