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Další požadavky na studenta  

Zpracování seminární práce popisující možnosti a meze vybrané výukové metody s podporou 

ICT s důrazem na formulaci specifiky konkrétního metodologického aspektu. 

Přednášející  
Bílek Martin, prof. PhDr., Ph.D. 

Stručná anotace předmětu  

Metodologické nástroje poznávání v přírodních vědách a jejich průmět do výukových metod; 

empirické metody poznávání a jejich počítačová podpora (počítačová podpora experimentální 

činnosti, vzdálená měření a vzdálené laboratoře); teoretické metody poznávání a jejich 

počítačová podpora (modelování, virtuální laboratoře); otázky vztahu reálných a virtuálních 

objektů poznávání a učení (objekty výuky, operační objekty, pomocné objekty dle teorie 

systémové didaktiky), systémově - organizační otázky počítačové podpory výuky (kategorie, 

stupně a fáze dle teorie vzdělávací informatiky),  informačně-psychologické otázky tvorby, 

využití a evaluace výukových objektů na bázi ICT; problematika e-learningu, blended-

learningu, on-line a off-line learningu aj. ve vzdělávání s postižením metodologických 

základů vyučovaných oborů přírodovědných předmětů. 
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