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TERMÍN

ČAS

21.09.2019

8:00 - 15:30

05.10.2019

8:30 - 15:30

8:30 - 11:45
3

19.10.2019
12.15 - 15.30

4

02.11.2019

8:30 - 15:30

5

16.11.2019

8:30 - 15:30

6

30.11.2019

8:30 - 15:30

7

14.12.2019

8:30 - 15:30

8

11.01.2020

8:30 - 15:30

OBSAH
Pedagogika (dějiny pedagogiky, praxe a veda,
předmět, moderní pedagogika, základní pojmy
moderní pedagogiky, soudobé teorie vzdělávání,
vzdělávání a učení.
Proces učení, individuální rozdíly v učení, styly
učení a možnosti jejich ovlivňování, poruchy učení.
Motivace a motivační procesy. Pedagogická
diagnostika žáka, hodnocení žáka pedagogem,
školní úspěšnost žáka, problémový žák. Rozvoj
potencialit žáka (facilitující a inhibující faktory).
Klasifikace a hodnocení (sumativní, formativní,
normativní, kriteriální, známkování, slovní
hodnocení).
Závěrečná práce - požadavky na úpravu
Interakce pedagog-žák, pedagog-rodič, pedagogpedagog. Verbální a nonverbální komunikace.
Vyjednávání a řešení konfliktů ve škole.

LEKTOR
PaedDr. Jiří Knoll

PhDr. Petra Novotná

PaedDr. Jiří Knoll
Mgr. Monika Jirásková

PhDr. Petra Novotná

Výchova (pojem, rysy, funkce, cíle, složky,
principy, formy, činitelé výchovy), výchovný
proces, roviny pedagogického působení, postoje
Mgr. Markéta Sychrová
pedagoga k žákům, pedagogická práce se sociální
skupinou. Malá sociální skupina, vztahy a
komunikace
skupině,
skupinovándynamika,
Osobnost
a jejíve
vývoj,
genetická
a sociální podmíněnost
formování osobnosti, struktura osobnosti, osobnostní
rysy a učení, kognitivní styly, dynamika osobnosti
PhDr. Andrea Troníčková
(afektivní činitelé, hodnoty a postoje, motivace, vývoj
jáství).
Předmět, pojetí a funkce didaktiky, základní
kategorie vyučování a jejich vztahy, vyučování a
PaedDr. Jiří Knoll
rozvoj osobnosti, prostředky, formy a metody
vyučování.
Kognitivní činitelé a jejich vývoj, řeč, inteligence,
tvořivost, učení, vnímání, myšlení

PhDr. Andrea Troníčková
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25.01.2020

8:30 - 15:30

Cíle a plánování vyučování, kurikulum, komunikace ve výuce,
řešení konfliktních situací, uspořádání sociálních vztahů ve
vyučování (kompetice – kooperace), reproduktivní a
produktivní metody. Psychohygiena směřovaná na práci
pedagoga, psychohygiena pedagogického procesu směřovaná
na dítě

10

22.02.2020

8:30 - 15:30

Obecné sociálně psychologické profesní
dovednosti pedagoga. Sociální percepce a
interpersonální chování. Sebepoznání, sebereflexe
a poznávání druhých.

Mgr. Markéta Sychrová

PhDr. Andrea Troníčková
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07.03.2020

8:30 -15:30

Socializace jako celoživotní proces, hodnoty,
sociální role, sociální status, sociální stratifikace a
mobilita, sociální učení. Problematika
šikany,delikvence a kriminalita, problematika
integrace a simulace národnostních menšin.
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23.03.2020

8:30 - 15:30

Změny psychiky v období dětství a mládí. Faktory
psychického vývoje.
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04.04.2020

8:30 - 15.30

14

18.04.2020

8:30 - 15.30

15

16.05.2020

8:30 - 15:30

Sebepoznání, sebehodnocení a sebe výchova,
výchova k prosociálnímu jednání, problematika
autority. Rozhodovací proces jako prostředek
výchovy ke svobodě a zodpovědnosti.
Obsah vzdělání, osobnostní a kvalifikační
předpoklady pedagogické profese. Tradiční
pedagogika, aplikovaná pedagogika, pomocné
pedagogické vědy.
Učení a vzdělávání, řízení procesu učení.
Osobnost pedagoga, styly výuky, vyučovací
metody, autoevaluace v práci pedagoga, zátěže
pedagogické profese. Školní třída, struktura a
dynamika školní třídy, řízení školní třídy.
ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY červen 2020

PaedDr. Jiří Knoll

PhDr. Petra Novotná

Mgr. Markéta Sychrová

PaedDr. Jiří Knoll

PhDr. Petra Novotná

Přednášky podbarvené šedě jsou pro účastníku kurzu pedagogiky pro vychovatele nepovinné

