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Garant studia za CCV:

1

2

TERMÍN

ČAS

26.09.2020

8:00 - 15:30

10.10.2020

září 2020 - květen 2021

8:30 - 15:30

3

24.10.2020

8:30 - 15:30

4

07.11.2020

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).

LEKTOR
PaedDr. Jiří Knoll

PhDr. Petra Novotná

Právní předpisy a jejich aplikace Základní přehled právních předpisů , jejich
využití v praxi, příklady z praxe
(zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
563/2004 Sb., pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve
znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému
pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 106/2001 Sb., vyhláška o
hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších
předpisů, rámcové a školní vzdělávací programy.)

PaedDr. Milan Štoček

Interakce pedagog-žák, pedagog-rodič, pedagog-pedagog. Verbální a
nonverbální komunikace. Vyjednávání a řešení konfliktů ve škole.

PhDr. Petra Novotná

Výchova (pojem, rysy, funkce, cíle, složky, principy, formy, činitelé výchovy),
výchovný proces, roviny pedagogického působení, postoje pedagoga k žákům,
pedagogická práce se sociální skupinou. Malá sociální skupina, vztahy a
komunikace ve skupině, skupinovándynamika,

Mgr. Markéta Sychrová

5

21.11.2020

8:30 - 15:30

6

05.12.2020

8:30 - 15:30

Osobnost a její vývoj, genetická a sociální podmíněnost formování osobnosti, struktura
osobnosti, osobnostní rysy a učení, kognitivní styly, dynamika osobnosti (afektivní
činitelé, hodnoty a postoje, motivace, vývoj jáství).

PhDr. Andrea Troníčková
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09.01.2021

8:30 - 15:30

Předmět, pojetí a funkce didaktiky, základní kategorie vyučování a jejich vztahy,
vyučování a rozvoj osobnosti, prostředky, formy a metody vyučování.

PaedDr. Jiří Knoll
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23.01.2021

8:30 - 15:30

Kognitivní činitelé a jejich vývoj, řeč, inteligence, tvořivost, učení, vnímání,
myšlení
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06.02.2021

8:30 - 15:30

27.02.2021

8:30 - 15:30

11

13.03.2021

8:30 -15:30

12

27.03.2021

8:30 - 15:30

13

10.04.2021

8:30 - 15.30

14

24.04.2021

8:30 - 15.30

8:30 - 15:30
PÁTEK
15
BUDE
UPŘESNĚNO

16

08.05.2021

MÍSTO KONÁNÍ
DDM VYSOKÉ
MÝTO

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

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

Změny psychiky v období dětství a mládí. Faktory psychického vývoje.
Sebepoznání, sebehodnocení a sebe výchova, výchova k prosociálnímu
jednání, problematika autority. Rozhodovací proces jako prostředek výchovy ke
svobodě a zodpovědnosti.
Základy obecné pedagogiky, pedagogiky volného času I.
Zážitková pedagogika.
Vybraná témata pedagogiky volného času
Volný čas, pedagogické působení ve volném čase (organizace, učitel,
vychovatel), cíl pedagogiky volného času, preventivní a rozvojové zaměření
výchovy, výchovný projekt (cíle, úkoly, metody), nové přístupy v pedagogice
volného
školská
zařízení pro
výchovu mimo
vyučování,
Základy času,
obecné
pedagogiky,
pedagogiky
volného
času II. aktivity, prostory.
Zážitková pedagogika.
Vybraná témata pedagogiky volného času
Volný čas, pedagogické působení ve volném čase (organizace, učitel,
vychovatel), cíl pedagogiky volného času, preventivní a rozvojové zaměření
výchovy, výchovný projekt (cíle, úkoly, metody), nové přístupy v pedagogice
volného času, školská zařízení pro výchovu mimo vyučování, aktivity, prostory.
Teorie a historie osobnostní a sociální výchovy, techniky zaměřené na
sebepoznání (hodnoty a postoje a nácvik vedení zpětné vazby), rizika a hranice
OSV se zaměřením na témata sebepoznání v rámci technik a aktivit
realizovaných ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání s velkým
důrazem na osobnost pedagoga, etiku a cíle
ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY červen 2021

PhDr. Andrea Troníčková

PaedDr. Jiří Knoll

PhDr. Petra Novotná

Mgr. Markéta Sychrová

PhDr. Andrea Troníčková

Mgr. Markéta Sychrová
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Mgr. Helena Kejzlarová

PaedDr. Jiří Knoll

