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Způsob zakončení zkouška 

Další požadavky na studenta  

Seminární práce na zadané téma, která může být východiskem pro zpracování tezí disertační 

práce. 

Přednášející  

Lovászová Gabriela, doc. RNDr., PhD. 
Stručná anotace předmětu  

Teorie vyučování informatiky integruje filozofickou, psychologickou a pedagogickou 

přípravu studenta s přípravou informatickou. Cílem předmětu je, aby student uměl: 

 identifikovat všeobecné cíle výuky informatiky na různých úrovních formálního i 

neformálního informatického vzdělávání; 

 analyzovat a hodnotit učební aktivity z hlediska dosahování vzdělávacích cílů a 

přiměřenosti použitých forem a metod; 

 navrhovat různé typy učebních aktivit, tvořit metodiky; 

 interpretovat výsledky pedagogických výzkumů a použít je ve vlastním výzkumu; 

 získat přehled o aktuálních problémech v oboru teorie vyučování informatiky; 

 orientovat se v moderních trendech v oblasti vyučování informatiky a využívání 

digitálních technologií ve vzdělávání. 

1. Cíle vyučování informatiky: analýza všeobecných cílů, formulace konkrétních cílů výuky 

a hodnocení dosažených výsledků. 

2. Konstruktivní a instruktivní přístup při vyučování informatiky. 

3. Kolaborativní metody práce, sociální formy ve vzdělávání. 

4. Rozvoj dovedností pro 21. století při vyučování informatiky. 

5. Příprava a realizace učebních aktivit pro pochopení fundamentálních principů 

informatiky, rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení. 

6. Aktuální problémy výuky informatiky. 

7. Pedagogický výzkum v oblasti teorie vyučování informatiky. 
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