
Problémově zaměřená výuka filosofie II. 
Číslo kurzu: 650090 
 
Kontaktní osoba: Petra Šebešová 
E-mail: petra.sebesova@gmail.com 
Telefon: +420 724 767 420 
 
Termín konání: 16.10. a 13.-14.11.2015  
 
Cena kurzu: 1.600,- Kč osvobozeno od DPH 
 
Termín podání přihlášky: září 2015 (bude upřesněno) 
 
Délka kurzu: 3 dny po 9 hodinách  
Výukový den: pátky a sobota 
Místo konání: FF UK Ústav filosofie a religionistiky, nám. J. Palacha 2, Praha 1, 11638 
Předpokládaný počet studentů: 12 
Požadované vzdělání: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou 
Adresa zaslání přihlášky: FF UK Ústav filosofie a religionistiky, nám. J. Palacha 2, Praha 1, 
11638 
 
Obsah kurzu:  
Kurz navazuje na loňský úspěšný kurz Problémově zaměřená výuka filosofie, vedený 

Michaelem Wittschierem. Toho nyní doplní profesor ze Svobodné univerzity v Berlíně 

Markus Tiedemann. Cílem kurzu bude představení dalších aktivizujících přístupů v rámci 

problémově zaměřené výuky filosofie a zejména trénink dovedností potřebných pro takto 

pojatou výuku oboru (formulace problému či klíčové otázky, volba aktuálních témat a jejich 

zasazení do odborného kontextu, možnosti rozvíjení argumentačních a komunikačních 

dovedností středoškolských studentů, práce s novými metodami specifickými pro filosofii). V 

dopoledním bloku vždy proběhne přednáška, odpolední seminární blok naváže na dopolední 

téma praktickými ukázkami a tréninkem vybraných dovedností.  

 

1. den – M. Wittschier 

Přednáška s diskusí – Myšlenkové experimenty ve výuce filosofie (3 hodiny) 

Seminář – Příklady myšlenkových experimentů a způsob práce s nimi (6 hodin) 

 

2. den – M. Tiedemann 

Přednáška s diskusí – Problémově zaměřená didaktika filosofie (3 hodiny) 

Seminář – Rozvíjení klíčových otázek a kognitivních konfliktů, práce s kontroverzními tématy 

(6 hodin) 

 

3. den - M. Tiedemann 

Přednáška s diskusí – Etické zaměření v moderní době – Jaký je smysl výuky etiky? (3 hodiny) 

Seminář – Debata ve výuce filosofie (6 hodin) 

mailto:petra.sebesova@gmail.com


 

Celý kurz bude tlumočen do češtiny. Součástí kurzu budou přeložené texty, ukázky aktivit do 

výuky a prezentace. 

Forma zakončení: písemná práce 

Certifikace: Osvědčení FF UK 

 

Informace o programu na stránkách:  

http://ufar.ff.cuni.cz/problemove-zamerena-vyuka-filosofie-ii-0 

 

http://ufar.ff.cuni.cz/problemove-zamerena-vyuka-filosofie-ii-0

