Název
Konstruktivismus ve vyučování matematice Kód modulu: KAG/MDKVM
modulu:
Nominální
15 h
Platnost od: 1. 9. 2007
délka:
Vstupní
Modul je zařazen do předmětu KAG/MDIM6, lze využí v dalších analogických
předpoklady: předmětech, jako např. KAG/MDIM7 aj.
Stručná anotace vymezující cíle:
V poslední době získávají konstruktivistické postupy své zastánce i v ČR. Cílem modulu je
•
seznámit studenty se základními principy konstruktivistického přístupu k vyučování
přírodovědným předmětům a matematice zvláště,
•
ukázat studentům základní rozdíl mezi konstruktivistickým a transmisivním vyučováním,
•
umožnit studentům osvojit si poznatky a získat praktické dovednosti a hodnotové postoje
potřebné k realizaci konstruktivistického vyučování matematice ve školské praxi.
Předpokládané výsledky:
Absolvent je schopen:
•
orientovat se v základních teoriích vzdělávání,
•
identifikovat formalistické znaky vyučování,
•
charakterizovat základní rysy konstruktivistického přístupu k vyučování,
•
vysvětlit roli učitele při transmisivní a konstruktivistické výuce matematiky,
•
vyhledávat, tvořit a zařazovat konstruktivistické prvky do své výuky.
Obsah modulu:
Charakteristika konstruktivistického přístupu k vyučování, různé typy a proudy konstruktivismu,
rozdíly mezi konstruktivistickým a transmisivním přístupem k vyučování. Didaktický konstruktivismus
ve vyučování matematice a jeho zásady. Konstruktivismus v RVP a ŠVP. Náměty a ukázky podnětné
výuky z pedagogické praxe. Nácvik dovedností souvisejících s realizací konstruktivistického přístupu
k vyučování matematice v rámci simulované výuky a rozbory výstupů jednotlivých studentů.
Předmět poskytuje studentům základní informace o konstruktivistickém přístupu k vyučování
matematice, umožňuje jim osvojit si elementární poznatky, dovednosti a postoje týkající se výuky
matematiky konstruktivistickým způsobem. Součástí výuky jsou i simulace vyučovacích hodin
matematiky konstruktivisticky vedených postupně jednotlivými studenty, přičemž ostatní spolužáci
simulují žáky a na závěr se podílejí na rozboru absolvovaného výstupu.
Doporučené postupy výuky:
Seminář, workshop, konstruktivistický přístup.
Způsob ukončení: kolokvium
Hodnocení výsledků výuky:
Kolokvium se uděluje na základě posouzení míry požadovaných vědomostí, dovedností a postojů
studenta vyučujícím, a to zejména rozborem vystoupení studenta v rámci simulované výuky a
závěrečným rozhovorem.
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