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BAKALBAKALÁÁŘŘSKÝ OBOR ERGOTERAPIESKÝ OBOR ERGOTERAPIE

••
 

1. LF UK Praha 1. LF UK Praha --
 

od roku 1994od roku 1994
••

 
významnvýznamnéé

 
zmzměěnyny„„curriculacurricula““od svod svéého ho 

popoččáátku na akademicktku na akademickéé
 

ppůůdděě
••

 
2002 Valn2002 Valnáá

 
hromada Svhromada Svěětovtovéé

 federace federace ergoterapeutergoterapeutůů
 

(WFOT) (WFOT) 

bakalbakaláářřskskéé studium zstudium zíískalo skalo 
mezinmezináárodnrodníí akreditaci takreditaci tééto to 
organizaceorganizace
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BAKALBAKALÁÁŘŘSKÝ OBOR ERGOTERAPIESKÝ OBOR ERGOTERAPIE

mezinmezináárodnrodníí kredit vkredit v oblasti oblasti 
vzdvzděělláávváánníí ETET

zlepzlepššeneníí postavenpostaveníí absolventabsolventůů
studia ergoterapie 1. LF UKstudia ergoterapie 1. LF UK
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BAKALBAKALÁÁŘŘSKÝ OBOR ERGOTERAPIESKÝ OBOR ERGOTERAPIE

••
 

studijnstudijníí
 

program: specializace ve program: specializace ve 
zdravotnictvzdravotnictvíí

••
 

standardnstandardníí
 

doba studia: 3 doba studia: 3 
••

 
forma studia: prezenforma studia: prezenččnníí

••
 

povinný popovinný poččet hodin praxet hodin praxíí
 

bběěhem 3 roku hem 3 roku 
studiastudia

1500 hodin1500 hodin
••

 
ppřřevaevažžuje výuka praktických   dovednostuje výuka praktických   dovednostíí

 = specifikum bakal= specifikum bakaláářřských oborských oborůů
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ergoterapie=léčba pracíergoterapie=vedenergoterapie=vedeníí
 

k sobk soběěstastaččnostinosti
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ergoterapie=vedenergoterapie=vedeníí
 

k sobk soběěstastaččnostinosti
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ERGOTERAPIE ERGOTERAPIE 
OCCUPATIONAL THERAPYOCCUPATIONAL THERAPY

••
 

ccííl:l:
 

dosadosažženeníí
 

max. momax. možžnnéé
 sobsoběěstastaččnosti a neznosti a nezáávislosti klientvislosti klientůů

 
a a 

zvýzvýššeneníí
 

jejich kvality jejich kvality žživotaivota

••
 

aktivita + terapeutickaktivita + terapeutickéé
 

vyuvyužžititíí
 

aktivity aktivity 
= prost= prostřředek i cedek i cííl ll lééččby by zlepzlepššeneníí
funkfunkččnníího stavu osobyho stavu osoby
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ZastoupenZastoupeníí
 

EE--L pL přřednednášášek ve ek ve 
výucevýuce

PPřředmedměět t 
KRL + KRL + 
kmenovkmenovéé

PPřředmedměětt
 KRLKRL

PPřředmedměět t 
EE--LL

PPřřednednášáš
 ky Eky E--LL

I. r.I. r. 2020 55 33 3030%%

II. r.II. r. 1919 1010 77 35%35%

III. r.III. r. 1616 1313 99 40%40%
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ERGOTERAPIE ERGOTERAPIE 
EE-- LEARNINGLEARNING

ProstProstřředky multimediedky multimediáálnlníí
 

formy výuky formy výuky 
(nejen) v ergoterapii(nejen) v ergoterapii::
powerpointovpowerpointovéé ppřřednednášášky s komentky s komentáářřii
ozvuozvuččenenéé pppp ppřřednednášáškyky
pfdpfd, , wordword, odkazy na www str, odkazy na www stráánkynky
videa (videa (kazuistikykazuistiky, vy, vyššetetřřeneníí, hodnocen, hodnoceníí))
zadzadáánníí úúkolkolůů pro zpracovpro zpracováánníí

kontrolnkontrolníí testy, testy, kvkvíízyzy po ppo přřednednášášce/ kurzuce/ kurzu
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ERGOTERAPIE ERGOTERAPIE 
EE-- LEARNINGLEARNING

PrvnPrvníí
 

zkuzkuššenosti s multimedienosti s multimediáálnlníí
 formou výuky (nejen) v ETformou výuky (nejen) v ET::

velmi + ohlas studentvelmi + ohlas studentůů
aktivnaktivníí ppřříístup stup 
samostatnost samostatnost 
kreativita mykreativita myššlenleníí
zapojenzapojeníí vvššech studentech studentůů
vyvyžžadovadováánníí vvěěttšíšího mnoho množžstvstvíí EE--L L 

ppřřednednášášekek
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? VÝZVA ?? VÝZVA ?
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ERGOTERAPIE ERGOTERAPIE 
EE-- LEARNINGLEARNING

jaký typ x jaký typ x ččáást výuky vhodnst výuky vhodnéé
propro ppřřevedenevedeníí do formy   do formy   
multimedimultimediáálnlníích uch uččebnebníích pomch pomůůcek?cek?

jakjakéé ppřředmedměěty, dty, dííllččíí ččáásti, vhodnsti, vhodnáá
forma, aby splnily svforma, aby splnily svůůj daný j daný úúččel?el?
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ERGOTERAPIE ERGOTERAPIE 
EE-- LEARNINGLEARNING

sledovsledováánníí
prprááce terapeuta s ce terapeuta s 
klientem na videu klientem na videu 
z výukovz výukovéého ho 
portportáálulu chybchybíí ppřříímý mý 

kontakt, nelze kontakt, nelze 
prakticky osvojit prakticky osvojit 
vyuvyuččovanovanéé
techniky, techniky, 
ppřříístupystupy
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ERGOTERAPIE ERGOTERAPIE 
EE-- LEARNINGLEARNING

hodnocenhodnoceníí
modelových modelových 
situacsituacíí, , kazuistikkazuistik
publikovaných ve publikovaných ve 
výukovvýukovéém m 
prostprostřřededíí

chybchybíí momožžnost nost 
zeptat se klienta, zeptat se klienta, 
doplnit informace doplnit informace 
jako napjako napřř. p. přři i 
strukturovanstrukturovanéém m 
pozorovpozorováánníí
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ERGOTERAPIE ERGOTERAPIE 
EE-- LEARNINGLEARNING

samostatnsamostatnéé
nastudovnastudováánníí
teorie, jeho  teorie, jeho  
provprověřěřeneníí kvkvíízemzem, , 
testemtestem zbývzbýváá vvííce ce ččasu asu 

na praktickou na praktickou 
výuku, dotazy, výuku, dotazy, 
diskuzi, kontakt diskuzi, kontakt 
se studenty a s se studenty a s 
klientemklientem
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?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ??  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?

••
 

ototáázkyzky
••

 
dilematadilemata

••
 

ovověřěřeneníí
 

sprspráávnosti vnosti řřeeššeneníí
••

 
vhodný výbvhodný výběěrr

••
 

ototáázka zka ččasuasu
••

 
deldelšíší

 
fungovfungováánníí

 
elektronickelektronickéé

 
formy formy 

studiastudia
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DDĚĚKUJI ZA VAKUJI ZA VAŠŠI POZORNOSTI POZORNOST

☺☺
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••
 

UkUkáázkovzkováá
 

ppřřednednášáška zka z
 

ppřředmedměětu tu 
Ergoterapie a rehabilitace Ergoterapie a rehabilitace 
kognitivnkognitivníích poruchch poruch, 3. ro, 3. roččnnííkk

••
 

Autor: Autor: MMááriaria
 

KrivoKrivošíšíkovkováá, M., M.ScSc..
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