Metodika – průvodní list
CZ.1.07/2.2.00/15.0439
Verze 2011-02-28

Průvodní list distanční studijní opory
Každá opora bude mít vlastní průvodní list, který bude sloužit vyučujícím Ústavu
speciálně-pedagogických studií PdF UP ke snazší orientaci ve vytvořených oporách a umožní
jim tak efektivně využívat jednotlivé studijní texty a související materiály ve výuce.
V následující tabulce je uveden příklad vyplnění průvodního listu studijní opory
Základy speciální pedagogiky osob se sluchovým postižením. Žlutě jsou podbarveny
vysvětlující poznámky.
Název studijní opory
Kód studijní opory
Datum odevzdání
Anotace

Základy speciální pedagogiky osob se sluchovým postižením
06-01 Přidělený kód opory v rámci projektu
30.4.2011 Termín odevzdání opory k dalšímu zpracování
Studijní opora prezentuje vstupní informace do
speciálněpedagogické disciplíny surdopedie. Je určen studentům
speciální pedagogiky i příbuzných pedagogických oborů a
seznamuje je s teoretickým vymezením surdopedie, používanou
terminologií, problematikou diagnostiky i diferenciální
diagnostiky, systémem výchovně-vzdělávací péče, technickými
pomůckami a komunikačními systémy osob se sluchovým
postižením. Stručná anotace opory, která bude zveřejněna na
webových stránkách projektu.

Doplňkové materiály
(přílohy)

Seznam případných dalších materiálů, které se k opoře vážou.

Poznámky

Určena pro:
- studenty jednosemestrální surdopedie
Jakékoli vhodné a užitečné informace

Kód kapitoly je vždy unikátní pro každou kapitolu a je tvořen třemi částmi. První 2 části jsou
shodné s kódem celé opory, poslední dvojčíslí uvádí pořadové číslo kapitoly v dané opoře.
Úvod je brán jako samostatná kapitola a má vždy číslo „00“.
Kód
Autor/autoři
kapitoly
(Příjmení a Jméno)
06-01-00 Langer Jiří, Souralová
Eva
06-01-01 Langer Jiří
06-01-02 Souralová Eva
06-01-03 Souralová Eva
06-01-04 Langer Jiří
06-01-05 Langer Jiří
06-01-06 Langer Jiří, Souralová
Eva
06-01-07 Langer Jiří, Souralová
Eva

Název kapitoly
Úvod

Úkoly * Testové
kr. dl. otázky *
-

Vstup do problematiky a surdopedická terminologie
Diagnostika a diferenciální diagnostika v surdopedii
Výchova a vzdělávání osob se sluchovým postižením
Komunikace osob se sluchovým postižením
Technické a kompenzační pomůcky pro sluchově
postižené
Závěr

3
4
4
5
3

3
3
3
3
3

11
12
12
15
10

-

-

-

Seznam použité a doporučené literatury

-

-

-

* Počty krátkých (kr.) + dlouhých (dl.) úkolů a testových otázek (vztahují-li se k celé opoře, uveďte to do poznámky).
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