Inovované sylaby předmětů osobnostního a sociálního rozvoje budoucího učitele
Bakalářský studijní program Specializace v pedagogice - obory se zaměřením na
vzdělávání pro 2. stupeň základní školy
Inovovaný sylabus předmětu pro stávající akreditaci (platnost do roku 2024)
Charakteristika studijního předmětu pro bc základ – obory pro vzdělávání na 2. stupni ZŠ
Název studijního předmětu

Osobnostní a sociální rozvoj

Typ předmětu

PZ

Rozsah studijního předmětu

0+28s

Prerekvizity,
ekvivalence
Způsob
ověření
výsledků

doporučený
semestr
hod.

kreditů

/ 1 LS

ročník
2

korekvizity,
studijních Zp

Forma výuky

Forma
způsobu
ověření Reflexe / prezentace
studijních výsledků a další
požadavky na studenta

Garant předmětu
Zapojení garanta
předmětu

dle aktuálního studijního plánu
do

výuky semináře

Vyučující
lektoři katedry pedagogiky a psychologie, Mgr. Nevoralová – školní psycholog z praxe
Stručná anotace předmětu
Předmět je zaměřený na rozvoj osobnostních a profesních předpokladů budoucích učitelů. Cílem předmětu je
nejen zprostředkovat možnost sebereflexe a podpořit formování jejich profesní identity, ale také pomoci
posluchačům identifikovat své silné i slabé stránky, otestovat své schopnosti a naplánovat svůj další rozvoj ve
vztahu k další přípravě na PF JU.
Výuka bude do značné míry individualizovaná a bude obsahovat sebereflektivní semináře, skupinová sezení
(bálintovské skupiny), rozbory modelových situací a diskuse k jejich řešení, psychodiagnostické testy,
protýmové aktivity, sebepoznávací aktivity.
Cílem předmětu je především podnítit reflexi budoucích učitelů vzhledem k vlastním osobním i profesním
motivům, aspiracím a svým cílům v rámci učitelské profese a tím podpořit profesní vidění budoucích učitelů.
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