Tematické okruhy ke zkoušce z Pedagogické a školn~ psychologie
Vyucující: F. Man
1. Pedagogická psychologie a její soucasná situace. Vymezení vztahu zejména k poradenské
a školní psychologii.
2. Ucení - vybrané teorie (vcetne Vygotského a Galperina), druhy ucení, zákonitosti ucení.
3. "Mastery learning (orientation)" - zvládající ucení vs. "helpless-orientation".
4. Obeené a specifické determinanty ucebního výkonu ..
5. Osobnost ucitele ajeh9 kompetence. Vytvárení pedagogických a sociálne
psychologických dovedností.
.
6. Specifika nadaných detí ajejich rozvoj ..
7. Ocekávání ve 'tríde (sebenaplnující se proroctví, pygnialion-efekt, kauzální atribu.ce,
preferencní postoje, schematizující typizování žáku).
8. Negativní ovlivnování studijních výsledktihandicapy (orientace na chybu, neefektivní
stuaijní postupy~ 'siližená výkonnost pozornosti a soustredení, oslabená motivace,
,
nekvalitní jazykoVý kód).
9. Cinitelé aktualizace potencionalit žáka.
10. Interakce a komunikace ve škole. '
1L Soc. skupina a jej~ efektivita.
12. Socializace, jejipodstata a druhy ..
13. Školní trída jako sociální skupina (diagnostikování I~P vztahu a klimatti ve tríde).
14. Psychologické zvlášmosti výchovných metod.
15. Psychologické aspekty tvorivosti žáku a její podpora.
16. Motivace a vule ve škole - základní konceptualizace (poznávací/autodeterrninované
motivace, výkonová motivace, sociální motivap~, kontrola /rízení/ cinnosti IKuhl/).
17. Podporá (ovliv~ování) ucební· motivace (aspiracní úroven, atribuce, vztahové nonny,
"flow" prožitek, zájem, atitoregulacní strategie).
18. Neprospívající žák.
19. Relativní. neprospech ajeho odstranování.
20. Nauc.ená bezmocnost a'naucený optimismus ve škole - základní explanacní modely.
2 I. Paradoxní úcinky ucitelových motivacních prístupu.
22. NZŠ a negativní emoce ve škole ajejich zvládání (vcetne "copingových"
23. Nejcastejší duševní poruchy a poruchy chování ve školním veku.
'
24. Volný cas jedince ajeho nápln.
' ,
'

strategií).

25. Asociál~í a antisoci,álni projevy. DelikYell~e, toxikománie, alkohoHsmus,
26. Detská mterpretace sveta a základní pojetí ticiva.·
27. Rodina a výchova.
28. Strukturování uciva;
29. Ucení z textu.
30. Ucení z obrazového 'materiálu.
31. Autoregulace ucení (self-regul~ted leari1ing).
32. Zvládání záteže ve škole.
33. Klima školní trídy.
34. Klima školy.
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