POKYNY PRE CVIČNÉHO/Ú UČITEĽA/KU
NA PEDAGOGICKEJ PRAXI

Odbor:
Ročník:
Semester:
Forma štúdia:

Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných
predmetov
1. a 2. Mgr.
prvý/ LS, druhý/ ZS, druhý/LS
denná

Priebežná výstupová prax a súvislá pedagogická prax je zameraná na rozvoj učiteľských
spôsobilostí s dôrazom na nácvik komunikatívnych, didaktických, diagnostických a reflexívnych
zručností v procese vyučovania pri dôkladnom vzájomnom ovplyvňovaní troch súčastí:
a.) plánovanie a príprava vyučovacej jednotky,
b.) realizácia vyučovacej jednotky (transformácia učiva podľa potrieb žiaka – organizácia
výučby)
c.) reflexia vyučovacej jednotky.
Priebežná výstupová prax a súvislá pedagogická prax priamo nadväzuje na teoretické,
pedagogické a psychologické disciplíny, viazané na pedagogické praktiká tak, aby umožnili širšiu
teoreticko-praktickú integráciu a posilnili gradáciu formovania komplexných kompetencií budúceho
učiteľa.
Priebežná výstupová prax a súvislá pedagogická prax sa stáva priestorom samostatnej
pedagogickej práce študenta v rámci jeho štúdia na PF, v oblasti projektovej, realizačnej a
reflexívnej kompetencie. Počíta sa s konkretizáciou a systematizáciou vedomostí študentov/tiek,
získaných na prednáškach a seminároch z pedagogiky, z psychológie ,z odborných praktických
predmetov a z odborových didaktík.

POKYNY A NÁVRHY PRE PRÁCU CVIČNÝCH UČITEĹOV A ŠTUDENTOV

1. Úvodné stretnutie
Pri prvom kontakte so študentami/kami doporučujeme:
a)

zoznámiť študentov/ky s charakteristikou školy a diagnostikou triedyzloženie, problémy, spôsob práce, pravidlá správania v triede, zaužívané rutinné
činnosti,a pod.

b)

zorientovať študentov/tky v obsahu učiva VV v danom ročníku a začlenenie
vstupu študenta so svojim pripraveným programom do plánu práce pre danú triedu,

c)

vymedziť spolu so študentmi/kami jasné pravidlá spolupráce, príchodu do
školy, presný čas konzultácií na činnosti, spojené s návodom na vyučovanie a
analýzou výučby- rozborom,

d)

oboznámiť sa s požiadavkami na záverečné hodnotenie pedagogickej praxe pozri materiál Hodnotenie študenta na pedagogickej praxi (tlačivo)

e)

spolu so študentami/tkami vyplniť Osobný plán študenta na súvislej praxi
(tlačivo) podľa harmonogramu školy (rozvrh praxových hodín v týždni) a jeho
odoslanie na Katedru výtvarnej kultúry PF UMB.

2. Konzultácia projektu výučby študenta/ky: Študent/ka potrebuje rôznu mieru intervencie vo
vzťahu k svojim schopnostiam a k úrovni skúseností. V procese prípravy na výstup sa vytvára
priestor na posilnenie realizačnej kompetencie študenta/tky (komunikatívne, organizačné, riadiace a
diagnostické zručnosti), ktorá sa formuje v jeho priamom kontakte so žiakmi. Študent/tka prichádza
s pripraveným výtvarným radom úloh (vo väzbe na svoju diplomovú prácu) vypracovaným v súlade
s novými učebnými osnovami. Na prvých výstupoch je potrebné poskytnúť študentom/tkám väčšiu
mieru pomoci, pri práci s cieľom, pri tvorbe učebných požiadaviek a možností realizácie
vyučovacej hodiny. Postupne je potrebné študentov/tky nechať pracovať len na základe vymedzenia
témy, úloh a cieľa vyučovacej hodiny, akceptovať úsilie študentov o tvorivý prístup k príprave a k
realizácii vyučovacej hodiny.

3. Rozbory vyučovacích hodín:
Študentov/ky je potrebné zoznámiť s postupom pri rozbore vyučovacej hodiny a pravidlami
hodnotenia výstupov študentov/iek. Pri analýze vyučovacích hodín cvičným/ou učiteľom/kou, sa
študent zároveň učí ako postupovať pri rozbore. Rozbor vedie cvičný/á učiteľ/ka, ktorý/á umožní
vyjadriť sa k vyučovacej hodine študentovi/ke. Študent/ka prezentuje pri rozbore svoje zámery a
reflektuje ich realizáciu. Cvičný/á učiteľ/ka urobí prostredníctvom rozboru komplexné hodnotenie
vyučovacej hodiny. Pri rozbore odporúčame postupovať podľa priebehu vyučovacej hodiny a
pridŕžať sa materiálu Hodnotenie študenta/ky na pedagogickej praxi.(tlačivo)

4. Hodnotenie výstupov študentov/tiek cvičným/ou učiteľom/kou:
Študent/ka hodnotením po každom výstupe získava prehľad o svojich silných aj slabších
stránkach. Cvičný/á učiteľ/ka na základe sledovania prístupu študenta/tky k návodom, k aktivite na
konzultáciách, realizácie vyučovacej hodiny a rozborov, vyplní poskytnuté tlačivo Hodnotenie
študenta/tky na pedagogickej praxi, vyjadrené klasifikačným stupňom od A- FX.

V Banskej Bystrici 29.09. 2015

