
Stáž na Armstrongově státní univerzitě (Armstrong State University, ASU) ve 

městě Savana v USA (stát Georgia) 

Kurz: Vyučovací strategie a pedagogické postupy na základních a středních školách v USA 

Náplň stáže: účast na seminářích a setkání se studenty a pedagogy na Pedagogické fakultě (College of 

Education) ASU a hospitace ve výuce na základních a středních školách  

Komu je kurz určen: Studentům PF JU studujícím učitelství (v navazujícím magisterském studiu či 

magisterském studiu) 

Cíl kurzu: 

- porovnat školní vzdělávací systémy v ČR a USA (stát Georgia) a přípravu budoucích učitelů na 

Armstrongově státní univerzitě s přípravou učitelů v ČR 

- poznat vyučovací metody, postupy a prostředky a seznámit se se standardy a strategiemi výuky 

na základních a středních školách v Georgii 

- srovnání přístupu učitelů a žáků k výuce na jednotlivých typech škol a příležitost k diskusi 

o otázkách vzdělávání se studenty a učiteli 

Náplň kurzu:  

- návštěva základních a středních škol v USA – město Savana a jeho okolí, stát Georgia 

pohovory s místními učiteli, hospitace v hodinách na školách 

- návštěva College of Education, Armstrong State University, Savannah, Georgia – účast na 

vybraných seminářích  

- účast na školních a kulturních akcích, prohlídka města Savana, seznámení s historií a jeho 

okolím 

Počet studentů.: 8 

Počet pedagogů z PF: 2 (se zaměřením na didaktiku, obecnou či oborovou, pedagogiku) 

Předpoklady k účasti: 

Znalost angličtiny je nutnou podmínkou. 

Předpokládaná finanční spoluúčast studentů: 5 000 Kč. 

Pomoc při organizaci a zajištění pobytu studentů z ASU na PF JU v květnu 2016. 

Finanční zajištění pobytu: 

Ubytování a strava bude zajištěna partnerskou univerzitou (ubytování a stravování v hostitelských 

rodinách nebo na koleji ASU). 

PF poskytne studentům mimořádné stipendium k pokrytí cestovních nákladů: letenky + příspěvek na 

stravu, pokud by strava nebyla zajištěna přijímající institucí; letenky pro pedagogické pracovníky budou 

financovány z prostředků IP PF JU. 

 

Délka stáže: 7–9 dní  

Termín stáže: třetí týden v září 2016 (bude upřesněno v červnu se zakoupením letenek) 

Organizace stáže: 

Leden 2016: proběhne výběrové řízení účastníků 

Březen – duben 2016: plánování pobytu studentů a pedagogů z ASU na PF JU 

Květen: navázání kontaktů s americkými studenty a pedagogy při jejich pobytu na PF JU v ČB 

Duben – červen: stanovení přesného termínu odletu a pobytu v USA, koupě letenek, plán stáže  

Září: stáž na ASU, Savana 

 



Výstup/zakončení kurzu:  

Seminární práce vycházející z poznatků získaných v průběhu stáže a porovnání českého a amerického 

školství. Téma bude upřesněno vyučujícími, kteří kurz povedou. 

  

Zaslání závazné přihlášky na zahraniční stáž: do 28. 12. 2015 

Zaslat na oddělení vědy a zahraničí PF JU 

Mgr. L. Činčurová – tel. 387 773 048, e-mail: cincurova@pf.jcu.cz 

 

 

Zájemci z řad studentů doplní přihlášku (žádost) motivačním dopisem psaným v angličtině (bude 

součástí výběrového řízení) – viz formulář na webových stránkách PF JU. 

Zájemci z řad pedagogických pracovníků zašlou informační e-mail rovněž na oddělení vědy a zahraničí 

PF JU Mgr. Lence Činčurové. 

 

 

mailto:cincurova@pf.jcu.cz
http://www.pf.jcu.cz/international_relations/job_offers/Zadost_studenta_PF_JU_o_staz_na_ASU_v_zari_2016-1.docx

