
Zajištění Oborové tandemové praxe 1, 2 (SZ6111, 6112)

pro studující bakalářského studia Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

dovoluji si Vás požádat o spolupráci při uskutečnění Oborové tandemové na Vaší škole. Praxe je součástí

bakalářského studia na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity - v rámci studia oboru Učitelství praktického

vyučování. Oborová tandemová praxe je součástí pedagogicko-psychologického modulu a zapisují si ji všichni studenti

studovaného oboru.

Studenti vykonávají oborovou praxi k prohlubování své specializace na středních školách a středních odborných

školách dle svého zaměření. Školu si domlouvá student dle vlastního výběru.

Termín průběžné Oborové tandemové praxe je v období Podzimního semestru 2022 doporučeno v období od 1. 10.

2022 do 16. 12. 2022, v Jarním semestru v období 20. 2. - 13. 5. 2023. Na praxi má student strávit celkem 120 hodin -

určeno pro přímou i nepřímou pedagogickou činnost ve škole, včetně konzultací s provázejícím učitelem a přípravy

do výuky.

Praxe směřují k rozvoji oborových, pedagogických, psychologických, komunikačních a dalších osobnostně kultivačních

kompetencí pro práci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku. Jde zejména:

● o spolupráci a komunikaci s učitelem/učitelkou při plánování výuky, její realizaci a hodnocení;

● o respektování individuálních potřeb žáků a uplatňování rozmanitých strategií individualizace a diferenciace

ve výuce;

● o komunikaci s žáky a jejich rodiči, i s dalšími odborníky.

Během praxe student/ka pracuje na domluvených úkolech, které vyplynou ze společného plánování s provázejícím

učitelem/učitelkou či ředitelem/ředitelkou školy. Praxi studenta je možné realizovat ve více třídách v různých

ročnících. Může spolupracovat s více provázejícími učiteli.

Činnosti studenta na praxi: individuální či skupinová podpora žáků se SVP v rámci vyučování či mimo třídu; dozor nad

skupinovou prací; doprovod na exkurzích; pomoc při sebeobsluze; podílení se na komunikaci s rodiči; výroba učebních

pomůcek, příprava pracovních listů; realizace kratších výukových aktivit (opakování učiva, seznamovací hry, apod.);

tandemová výuka.

Další informace k asistentské praxi najdete zde - www.ped.muni.cz/pedagogika/praxe/bc-praxe/UOP/.

Student vykonává asistentskou praxi pod dohledem zkušeného učitele (provázejícího učitele), který má odpovědnost

za průběh praxe studenta a poskytuje mu zpětnou vazbu. Provázející učitel nevyplňuje žádné hodnotící zprávy k

činnosti studenta. Spolupráce na asistentské praxi není provázejícímu učiteli ze strany Pedagogické fakulty hrazena.

Pokud student pracuje jako asistent pedagoga nebo učitel na Vaší škole, je možné uplatnit toto zaměstnání jako rozsah

praxe.
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