Pozvánka na kurz

Vysokoškolské pedagogiky pro přírodovědné a technické obory
organizovaný v rámci projektu „Podpora technických a přírodovědných
oborů“ Regionálním koordinátorem pro Ústecký kraj
Kurz bude probíhat e-learningovou formou a bude obsahovat úvodní a závěrečný seminář
Kurz lektorují PhDr. Bohumír Fiala a PhDr. Miroslava Dvořáková, PhD.
Kurz se skládá z následujících modulů:
Modul č. 1: Andragogika pro přírodovědné a technické obory
Modul je zaměřen na seznámení se základními pojmy oboru andragogika.Věnuje se zejména přístupům ve
vzdělávání dospělých, roli vzdělavatele a účastníků vzdělávání dospělých, jejich specifika, kompetence. Získáte
základní znalosti týkající se celoživotního vzdělávání a vzdělávání dospělých se zaměřením na jeho jednotlivé
komponenty.
Modul č. 2: Didaktika a rétorika pro dospělé pro přírodovědné a technické obory
Modul je zaměřen na hledání cesty jak vyučovat co nejpříjemněji a nejefektivněji. Naučíme Vás jak formulovat
cíle výuky a jak si připravit výuku. Velmi podrobně se budeme věnovat volbě vhodných metod. U metod
nejčastěji používaných ve vysokoškolské výuce se budeme věnovat nejenom jejich vhodné aplikaci, ale také
chybám a problémům, které se při jejich používání objevují. V části věnované rétorice Vás naučíme jak vystoupit
před skupinou studujících, zaujmout a získat jejich pozornost. V kurzu budeme zdokonalovat vaši dovednost
vyjadřování, práci s hlasem i neverbální projev. Budeme se věnovat problematice komunikace se skupinou.
Pozornost budeme věnovat rovněž důležité učitelské dovednosti – umění ptát se a naslouchat.
Modul č. 3: Tvorba studijních textů pro dospělé pro přírodovědné a technické obory
Modul bude věnován teorii a zásadám tvorby tištěných textů pro dospělé účastníky, bude zaměřen především na
využití interaktivních prvků (stanovení cílů, čas potřebný ke studiu, průvodce studiem, vlastní obsah, prvky
podporující aktivitu čtenáře, shrnutí). Budete schopni vytvořit text vhodný pro samostatné studium dospělých
účastníků vzdělávání.
Úvodní seminář proběhne 28. 4. 2011 od 9 do 17 h, na PřF UJEP, České mládeže 8, místnost č. CN 459.
Závěrečný seminář bude 17. 6. 2011. od 9 do 17 h, na PřF UJEP, České mládeže 8, místnost č. CS 222.
Kurz je zdarma a je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Kurz je určen především pro začínající akademické pracovníky, vhodný je ale i pro všechny, kteří by si rádi
zlepšili pedagogické dovednosti.
Přihlášky na kurz zasílejte Janu Besedovi z CSVŠ v. v. i. na adresu beseda@csvs.cz.

