Studujte nově akreditovaný bakalářský obor Pedagogická studia , který Vás
připraví na práci ve volnočasových, mimoškolních a neziskových organizacích. Studium je
možné v prezenční i kombinované formě. Bakalářský studijní program Pedagogická studia
navazuje na naše dlouhodobé zkušenosti s programem zaměřeným na volnočasovou
pedagogiku a rozšiřuje a prohlubuje přípravu absolventů na práci v neformálním vzdělávání.
Absolventi najdou uplatnění jak ve školních klubech, střediscích volného času, tak i v různých
vzdělávacích institucích.
Studijní program usiluje o Váš osobnostní a pedagogický rozvoj v oblasti výtvarné, hudební,
dramatické, jazykově-literární, tělesné, environmentální a informační výchovy. Studium je
vedeno v úzkém sepětí s pedagogickou praxí, abyste dokázali uplatnit pedagogické znalosti
a dovednosti v individuálním rozvoji žáků a dětí. Ke studiu jsou studenti přijímáni v roce 2021
na základě výsledků středoškolského studia.
Více informací na https://kpp.fp.tul.cz/studium/pedagogicka-studia
popřípadě kontaktujte garantku programu doc. PhDr. Danu Kasperovou, Ph.D. emailem
dana.kasperova@tul.cz

STUDIJNÍ PLÁN
prezenční forma
Povinné předměty:
1. ročník

Úvodní soustředění
Obecná psychologie
Seminář osobnostního rozvoje pedagoga
Výchova ke zdraví a biologie dítěte
Výtvarné techniky a materiály
Úvod do hudební teorie a praxe
Netradiční sportovní hry
Literární výchova v neformálním vzdělávání
Prožitková pedagogika
Zpracování elektronických dokumentů
Pedagogika 1
Vývojová psychologie
Tvorba vzdělávacího programu
Psychologické vedení skupiny
Informační a mediální výchova
Hudební praktika s didaktikou HV
Výtvarná kultura ve výchově
Zahraniční pedagogická exkurze
Praxe 1
2. ročník
Pedagogika 2
Sociální psychologie a psychologie osobnosti
Vybrané otázky pedagogické praxe - exkurze
Inkluzivní výchova
Interpretace historického a kulturního dědictví v neformálním vzdělávání
Dramatická výchova
Personal growth
Praxe 2
Psychologie výchovy a vzdělávání
Environmentální výchova a interpretace geograficko-sociálního prostoru v neformálním
vzdělávání
Metodologie bakalářské práce 1
Teorie sportu
Poslech v hudební výchově
Výtvarná hra v pedagogických aktivitách

Outdoorové aktivity
Sportovní a pohybové aktivity 1
Praxe 3
3. ročník

Vybrané problémy výchovy
Metodologie bakalářské práce 2
Multikulturní výchova a její didaktická aplikace
Fundraising neziskových organizací
Plavání
Počítačové aplikace v hudebních činnostech
První pomoc
Praxe 4
Bakalářská práce a její vedení 1
Právní rámec v oblasti neformálního vzdělávání
Tvořivost a experiment
Praxe 5
Bakalářská práce a její vedení 2
Cizí jazyk - výběr
Anglický jazyk
Německý jazyk
Povinně volitelné předměty – výběr 10 předmětů
Využití uměleckých činností a pracovních aktivit waldorfské pedagogiky
Využití senzomotorického Montessori materiálu v pedagogických činnostech neformálního
vzdělávání
Vlastivědný seminář
Vlastivědná exkurze
Přírodovědný seminář
Přírodovědná exkurze
Alternativní výtvarná tvorba
Základy písma a kaligrafie
Projekty ve výtvarné výchově
Textilní tvorba
Rozšířená didaktika výtvarné výchovy
Soudobé výtvarné postupy
Plenérová kresba a malba
Sborový zpěv 2
Hra na hudební nástroj 1
Hra na hudební nástroj 2
Pěvecká a intonační výchova

Tvůrčí činnosti s hudbou
Muzikofiletika ve výchově
Sluchová, rytmická a intonační výchova
Technika hlasu v mluveném projevu
Tvůrčí psaní
Jazykově-kognitivní hry
Cvičení z dramatické výchovy
Hry ve výuce
Taneční a pohybová výchova
Keramika
Umění a kultura
Audio a filmová výchova
Dramatická dílna
Artefiletika
Sportovní lezení a bouldering
Kondiční posilování
Kurz snowboardingu
Sportovní a pohybové aktivity 2
Kurz zimní
Kurz cykloturistiky
Kurz vodních sportů
Jóga
Moderní pohybové formy
Pálkovací sporty

kombinovaná forma
Povinné předměty:
1. ročník

Úvodní soustředění
Obecná psychologie
Seminář osobnostního rozvoje pedagoga
Výchova ke zdraví a biologie dítěte
Výtvarné techniky a materiály
Úvod do hudební teorie a praxe
Netradiční sportovní hry
Literární výchova v neformálním vzdělávání
Prožitková pedagogika
Zpracování elektronických dokumentů

Pedagogika 1
Vývojová psychologie
Tvorba vzdělávacího programu
Psychologické vedení skupiny
Informační a mediální výchova
Hudební praktika s didaktikou HV
Výtvarná kultura ve výchově
Praxe 1
2. ročník
Pedagogika 2
Sociální psychologie a psychologie osobnosti
Inkluzivní výchova
Interpretace historického a kulturního dědictví v neformálním vzdělávání
Dramatická výchova
Personal growth
Praxe 2
Psychologie výchovy a vzdělávání
Environmentální výchova a interpretace geograficko-sociálního prostoru v neformálním
vzdělávání
Metodologie bakalářské práce 1
Teorie sportu
Poslech v hudební výchově
Výtvarná hra v pedagogických aktivitách
Outdoorové aktivity
Sportovní a pohybové aktivity 1
Praxe 3
3. ročník
Vybrané problémy výchovy
Metodologie bakalářské práce 2
Multikulturní výchova a její didaktická aplikace
Fundraising neziskových organizací
Plavání
Počítačové aplikace v hudebních činnostech
První pomoc
Praxe 4
Bakalářská práce a její vedení 1
Právní rámec v oblasti neformálního vzdělávání
Tvořivost a experiment
Praxe 5
Bakalářská práce a její vedení 2

Cizí jazyk - výběr
Anglický jazyk
Německý jazyk
Povinně volitelné předměty – výběr 10 předmětů
Využití uměleckých činností a pracovních aktivit waldorfské pedagogiky
Využití senzomotorického Montessori materiálu v pedagogických činnostech neformálního
vzdělávání
Vlastivědný seminář
Vlastivědná exkurze
Přírodovědný seminář
Přírodovědná exkurze
Alternativní výtvarná tvorba
Základy písma a kaligrafie
Projekty ve výtvarné výchově
Textilní tvorba
Rozšířená didaktika výtvarné výchovy
Soudobé výtvarné postupy
Plenérová kresba a malba
Sborový zpěv 2
Hra na hudební nástroj 1
Hra na hudební nástroj 2
Pěvecká a intonační výchova
Tvůrčí činnosti s hudbou
Muzikofiletika ve výchově
Sluchová, rytmická a intonační výchova
Technika hlasu v mluveném projevu
Tvůrčí psaní
Jazykově-kognitivní hry
Cvičení z dramatické výchovy
Hry ve výuce
Taneční a pohybová výchova
Keramika
Umění a kultura
Audio a filmová výchova
Dramatická dílna
Artefiletika
Sportovní lezení a bouldering
Kondiční posilování
Kurz snowboardingu

Sportovní a pohybové aktivity 2
Kurz zimní
Kurz cykloturistiky
Kurz vodních sportů
Jóga
Moderní pohybové formy
Pálkovací sporty

