ÚVOD DO PROBLEMATIKY VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH
Forma studia
Kombinovaná s převažující distanční formou studia. Rozsah kurzu je 40 hodin prezenční
výuky a 100 hodin samostatného studia s podporou elektronických studijních materiálů
v prostředí Moodle.
Určeno: vysokoškolským pedagogům, absolventům vysokých škol s pedagogickou kvalifikací
pro střední školy a absolventům středních škol s maturitou a s pedagogickým vzděláním,
kteří pracují alespoň 3 roky jako vzdělavatelé dospělých.
Přijímací řízení: na základě doloženého předchozího vzdělání rozhoduje rektor TUL.
Zakončení kurzu: Absolventi získají osvědčení o absolvování kurzu v souladu s § 60 zákona
č. 111/1998Sb. o vysokých školách.
Obsah kurzu
1. Úvod do problematiky: vzdělávání dospělých, školní, profesní, občanské a zájmové
vzdělávání dospělých, formální, neformální a informální vzdělávání.
2. Pedagogicko-psychologické aspekty vzdělávání dospělých: pojem učení včetně
jeho výstupů, formy učení, jednotlivé fáze učení, úspěšnost učení, pozitiva i bariéry,
které ovlivňují průběh výsledky vzdělávací práce s dospělými, sebevzdělávání.
3. Současné trendy ve vzdělávání dospělých: nové trendy a technologie
ve vzdělávání dospělých, e-learning jako moderní pedagogický a didaktický prvek.
4. Formy vzdělávání dospělých: školský a vysokoškolský zákon a formy vzdělávání
dospělých, principy otevřeného a distančního vzdělávání.
5. Role pedagoga ve vzdělávání dospělých: zásady pedagogické práce při
vzdělávání dospělých, role pedagoga při jednotlivých formách vzdělávání dospělých,
rozdílnost pedagogické práce při distanční a při prezenční výuce, tutor v distančním
vzdělávání.
6. Způsoby a formy hodnocení ve vzdělávání dospělých: terminologické odlišnosti
v hodnocení vzdělávání, evaluační proces při realizaci studijního kurzu, hodnocení
práce pedagoga, hodnocení kvality studijních textů a kvality organizace předmětu,
závěrečné hodnocení celého kurzu, hodnocení, které provádí garant studia, evaluace
vzdělávací instituce, hodnocení a jeho cíle.
Doporučená rozšiřující literatura:
BEDNAŘÍKOVÁ I. Kapitoly z andragogiky 1 a 2. Ped. F. Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2006.
PALÁN Z. Výkladový slovník vzdělávání dospělých. Praha: DAHA, 1997, 159 s.
ZLÁMALOVÁ H. Příručka pro tutory distančního vzdělávání. Praha: CSVŠ-NCDiV, 2003, 31 s.
Ukončení kurzu
 Klasifikovaný zápočet za průběžné studium: úspěšné splnění tří krátkých písemných
úkolů v průběhu samostudia a hodnocení aktivit v e-learningovém prostředí.
 Klasifikovaná závěrečná práce v rozsahu 10 - 15 stran. Práce má charakter
výzkumné empirické sondy nebo projektu studijního kurzu pro dospělé.
Lektor: RNDr. Helena Zlámalová, CSc.
Přihlášky přijímáme průběžně na adrese: CDV TUL; Studentská 2, 461 17 Liberec
Kurz bude otevřen v případě alespoň 10 zájemců o studium.
Cena kurzu nepřevýší 8 000,- Kč a závisí na počtu přihlášených.

