PEDAGOGICKÁ PRAXE

UNE 1. ročník - KS

V rámci tohoto předmětu student získává vlastní praktické dovednosti a zkušenosti s přípravou,
vedením a vyhodnocováním vyučovacího procesu. Student absolvuje náslechy, mikrovýstupy
a výstupy v hodinách profilových předmětů náboženství nebo etiky.
Požadavky k zápočtu z předmětu
1) student absolvuje náslechy, mikrovýstupy a výstupy v rámci 10 výukových hodin profilového
předmětu (náboženství nebo etika);
2) student se účastní závěrečného kolokvia;
3) student vypracuje zprávu z praxe dle následující osnovy a zašle ji vyučující emailem nejpozději
do 26. 2. 2021
Osnova zprávy z praxe
I. část: vlastní praxe
a) krátká informace o zařízení, ve kterém praxe proběhla
b) přehled sledovaných/samostatně vedených vyučovacích hodin:
- datum, téma hodiny, cílová skupina
- stanovený výukový cíl, obsah učiva a zvolené vyučovací metody
- reflexe: vyhodnocení vhodnosti zvolených metod, naplnění cíle hodiny,
reakce žáků, získaných pedagogických poznatků a zkušeností
II. část: závěrečná reflexe (rozsah 2 str. A4):
- shrnutí poznatků, které Vám praxe přinesla
- zamyšlení se nad postavením výuky daného předmětu v kontextu vzdělávání
v dané instituci.

4) u závěrečné konzultace student doloží potvrzení o vykonané praxi (formulář hodnocení
je na webových stránkách oddělení praxe).
Kontakt na vedoucího praxe:

Mgr. Magdalena Ehrlichová
tel.: 38 777 3516, e-mail: ehrlich@tf.jcu.cz
kancelář č. 4.49 – III. patro
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