Seznam odborné literatury pro pedagogy
• Škola? V pohodě! (2)
Autor: Tomáš Koten
Metodický návod, hry a formy práce pro projektové vyučování a praktickou realizaci
průřezových témat (aktivní činnostní učení napříč předměty v kooperativních
skupinách).

• Environmentální výchova v příbězích
Autor: Svatava Janoušková; Petr Kukal
Kniha přináší sedmnáct otevřených příběhů, jejichž zápletky souvisejí s tématy
environmentální výchovy. Každý z příběhů je zakončen otázkou, již mají žáci s využitím
svých znalostí z oblasti přírody a její ochrany zodpovědět, a zápletku tak vyřešit. Aktéry
jednotlivých příběhů jsou osmáci Robin a Katka, hrdinové ve věku předpokládané cílové
skupiny. Ti jednak zaručují soudržnost knihy jako celku, jednak ji svými jazykovými
a stylistickými

prostředky

i

celkovým

obrazem

chování

žákům

zpřístupňují.

V případech, kdy žáci váhají nad tím, jakým směrem by se měly jejich úvahy ubírat,
mohou využít oddílu Nápovědy. Pokud ani potom řešení neodhalí, najdou
je ve stejnojmenném oddíle Řešení. Ta ovšem nepřináší jen izolované odpovědi na otázky
za příběhy, ale také řadu doplňujících informací, a naznačují tak širší kontext řešené
problematiky. Pro doplnění výuky jsou vždy za kategorií Řešení ještě zařazeny otázky,
které environmentální problematiku dále rozšiřují.

• Školní hodnocení žáků a studentů se zaměřením na slovní
hodnocení
Autor: Marie Košťálová, Šárka Miková, Jiřina Stang
Publikace se zabývá hodnocením ve škole, zejména hodnocením slovním, a to v jeho
pedagogických a psychologických aspektech. Slovní hodnocení nechápe jen jako

alternativní formu hodnocení, pro jejíž využití se učitel může, ale také nemusí
rozhodnout.

• Cílená zpětná vazba
Autor: Eva Reitmayerová a kol.
Cílená zpětná vazba se využívá vědomě či nevědomě prakticky ve všech oblastech
vzdělávání, při aktivitách pro volný čas dětí, mládeže i dospělých, v kurzech pro
pracovní týmy, v poradenství a supervizi, v pomáhajících profesích. Kniha podrobně
seznamuje s cílenou zpětnou vazbou, v českém kontextu známou i jako reflexe, review,
debriefing apod., a to prakticky, na konkrétních případech, včetně rozboru
problémových situací a přehledu teoretických základů.

• Integrace obsahu vyučování
Autor: Alena Rakoušová
Integrace obsahu učiva v základní škole je stále velmi diskutovanou problematikou
současné doby. A právě proto vznikla tato kniha. Obsahuje teoretické vymezení
problému pro pochopení integrace, ale i praktické, tvořivě zpracované ukázky, které
vychází z bohaté praxe autorky na prvním stupni základní školy.

• Učíme v projektech
Autor: Jitka Kašová; Anna Tomkov; Markéta Dvořáková
Správně vedené projektové vyučování posiluje motivaci žáků a rozvíjí řadu důležitých
životních dovedností (kompetencí). Žáci rozvíjejí svou schopnost spolupracovat,
diskutovat, formulovat názory, organizovat, řešit problémy, tvořit, hledat informace
a propojovat a uplatňovat získané poznatky všech oborů při smysluplné a užitečné práci.

• Zprostředkované učení
Autor: Gabriela Málková
Kniha představuje obsah, teoretické souvislosti a možnosti praktických aplikací teorie
tzv. zprostředkovaného učení, jejímž autorem je psycholog a pedagog R. Feuerstein. Jeho
dílo významnou měrou ovlivnilo vývoj psychologické diagnostiky, teorií učení a teorií
výuky myšlení v 2. polovině 20. století. Autorka nabízí českému čtenáři konkrétní

možnosti uplatnění Feuersteinova Programu zprostředkovaného obohacování, s nímž lze
pracovat už s dětmi od 2. ročníku ZŠ, s žáky s výukovými obtížemi i těmi nadanými.

• Nápady pro rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí žáků
Autor: Barbara Čechová
Známka dává poměrně jednoznačnou zpětnou vazbu při výkonech žáků založených
na paměti, práci s čísly apod. Avšak například v oblasti komunikačních dovedností
je situace složitější. Kniha pomáhá převést ideu klíčových kompetencí do praxe a nabízí
návody, které vedou žáky k sebehodnocení v oblasti klíčových kompetencí. Učitelům
základních i středních škol přináší inspiraci, jak v hodinách pracovat s žákovským
portfoliem a žáky v sebehodnocení podporovat.

• Klíčové kompetence a jejich rozvíjení
Autor: Belz Horst; Siegrist Marco
Klíčové kompetence představují soubor znalostí, dovedností a postojů, které přesahují
konkrétní oborové znalosti, umožňují jejich efektivní využití, jsou požadovány pro velké
množství různých pracovních funkcí a zařazení. Autor se na základě výzkumů soustředil
na tyto kompetence: komunikace a spolupráce, řešení problémů a tvořivost,
samostatnost, odpovědnost, spolehlivost, myšlení a učení, zdůvodňování.
Charakteristiku jednotlivých kvalifikací doplňují hry a cvičení k jejich rozvíjení.

• Rozvoj tvořivosti a klíčových kompetencí dětí
Autor: Fichnová Katarína ; Szobiová Eva
Ucelený program pro rozvíjení tvořivých schopností a inteligence poskytuje široký
a různorodý soubor slovních, výtvarných, hudebních, pohybových, dramatických
a dalších her, které podporují nové tvořivé projevy dětí. V současné době přesycené
informacemi je nutné, aby se děti vyrovnávaly se stále s novými požadavky. Tvořivost
pomáhá zvládat zátěž tím, že podporuje různorodá řešení, a tedy i zvládání náročných
životních situací. Zároveň zvyšuje sebejistotu, zájem o poznání i ochotu spolupracovat.

