Príloha 12 Informačné listy
Učiteľstvo na UMB – 1. stupeň VŠ štúdia – Bc.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Kód:
Názov: Sociálne východiská edukácie (P)
Študijný odbor: Učiteľstvo 1.1.1 - 3
Študijný program: Učiteľstvo - Spoločný základ pre 1. stupeň VŠ štúdia – Bc.
Garant predmetu:
Zabezpečuje: doc. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD.
doc. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: prednáška
Počet
predmetu:
Odporúčaný rozsah výučby:
kreditov:
Týždenný: 1/0
Za obdobie štúdia: 13
2
Stupeň štúdia: 1
Odp. semester: 1.
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: hodnotenie (A-FX)
Priebežné hodnotenie:
Záverečné hodnotenie: Písomná skúška 50 bodov
Cieľ predmetu: Porozumieť základných sociálnym a filozofickým východiskám výchovy. Naučiť sa na
základe sociálnych a filozofických východísk formulovať požiadavky na výchovu ako systém, na jej
ciele, na výchovu plnohodnotnej osobnosti. Chápať vzťah spoločnosti a výchovy, výchovy a slobody,
výchovy a demokracie v súčasnom svete.
Stručná osnova predmetu: Spoločenské východiská výchovy. Vzťah človek, spoločnosť a výchova.
Sociálna determinácia výchovy v historickom a súčasnom kontexte. Vplyv transformačných
a integračných procesov na výchovu a vzdelávanie. Vzťah filozofie a pedagogiky. Socializácia
osobnosti a výchova. Antropologické základy výchovy. Pedagogická axiológia. Humanizácia výchovy
a vzdelávania.
Literatúra:
HRONCOVÁ, J. – EMMEROVÁ, I.: Sociálna pedagogika. Banská Bystrica : 2004.
HRONCOVÁ, J. a i.: Sociálna patológia. Banská Bystrica : 2004.
ONDREJKOVIČ, P. a kol.: Úvod do sociológie výchovy. Bratislava : 1998
HRONCOVÁ, J.: Sociológia výchovy. Banská Bystrica : 1996
STÖRIG, H.: Malé dejiny folizofie. Praha : 1999
REBLÉ, A.: Dejiny pedagogiky. Bratislava : 1993
BREZINKA, W.: Filozofické základy výchovy. Praha : 1996
KAISER, A. - KAISEROVÁ, R.: Učebnica pedagogiky. Bratislava :1992
KOSOVÁ, B.: Zmysel života a ciele výchovy. In: Pedagogická revue, 45, 1993, č. 5 - 6.
KUČEROVÁ, S.: Úvod do pedagogické antropologie a axiologie. Brno : 1990
PELCOVÁ, N.: Filosofická a pedagogická antropologie. Praha : 2001
Zborníky, časopisy, skriptá z odboru.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy
listu: 1.3.2008

139

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Kód:
Názov: Všeobecná pedagogika (P)
Študijný odbor: Učiteľstvo 1.1.1 - 3
Študijný program: Učiteľstvo - Spoločný základ pre 1. stupeň VŠ štúdia – Bc.
Garant predmetu:
Zabezpečuje: doc. PhDr. Dagmar Kováčiková, CSc.
doc. PhDr. Dagmar Kováčiková, CSc.
Doc. PhDr. Libuša Gajdošová, CSc.
PhDr. Eva Turanská, CSc.
Obdobie štúdia
Forma výučby: prednáška
predmetu:
Odporúčaný rozsah výučby:
Stupeň štúdia: 1.
Týždenný: 1/1
Za obdobie štúdia:26
Odp.semester: 1
Podmieňujúce predmety: žiadne

Počet
kreditov:
3

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: hodnotenie (A-FX)
Priebežné hodnotenie:
Záverečné hodnotenie: Záverečný písomný test (100 bodov)
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je osvojenie si pedagogickej terminológie, orientácia v prameňoch
pedagogickej teórie, motivácia k rozvíjaniu učiteľských kompetencií.
Stručná osnova predmetu: Pojem, vývoj, predmet a pramene pedagogiky. Systém pedagogických
vied. Výchova a vývoj spoločnosti. Vnútorné a vonkajšie faktory ovplyvňujúce vývin človeka.
Pedagogické kategórie – edukácia, cieľ, obsah, prostriedky a podmienky výchovy a vzdelávania,
pedagogické pojmy. Rodina ako výchovný činiteľ.. Škola, školský systém. Súčasný školský systém na
Slovensku. Súčasné trendy v edukácii. Humanizácia školy a pedagogiky. Osobnosť učiteľa.
Literatúra:
KOVÁČIKOVÁ, D. – KOVÁČOVÁ, V. – TURANSKÁ, E.: Všeobecná pedagogika. Banská Bystrica :
1997
KOVÁČIKOVÁ, D. – TURANSKÁ, E.: Kapitoly zo všeobeckej pedagogiky a dejín školstva a
pedagogiky. Zvolen : 1999
KOVÁČIKOVÁ, D.: Základy pedagogiky. Dubnica n/V : 2006
ZELINA, M.: Alternatívne školstvo. Bratislava : 2000
VIŠŇOVSKÝ, Ľ. – KAČÁNI, V. : Základy školskej pedagogiky. Bratislava : 2002
Zborníky, časopisy, skriptá z odboru.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy
listu: 1.3.2008

140

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Kód:
Názov: Všeobecná a ontogenetická psychológia I. (P)
Študijný odbor: Učiteľstvo 1.1.1 -3
Študijný program: Učiteľstvo - Spoločný základ pre 1. stupeň VŠ štúdia – Bc.
Garant predmetu:
Zabezpečuje: doc. PhDr. Vladimír Salbot, CSc.
doc. PhDr. Vladimír Salbot, CSc.
Doc. PhDr. Soňa Kariková, PhD.
doc. PhDr. Soňa Kariková, PhD:
Mgr. Lenka Ďuricová, PhD.
PaedDr. Lucia Pašková, PhD:
Obdobie štúdia
Forma výučby: prednáška
Počet
predmetu:
Odporúčaný rozsah výučby:
kreditov:
Stupeň štúdia: 1.
Týždenný: 2/0
Za obdobie štúdia:26
3
Odp.semester: 2
Podmieňujúce predmety: žiadne
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: hodnotenie (A-FX)
Priebežné hodnotenie:
Záverečné hodnotenie: Záverečný vedomostný test (100 bodov)
Cieľ predmetu: Oboznámiť študentov so základnými zákonitosťami psychiky, biologickou, sociálnou a
psychickou determináciou správania, základnými výskumnými metódami. Získať prehľad o vývine
ľudskej psychiky, osvojiť si osobitosti vývinu, predovšetkým v školskom veku, puberte, adoslescencii i
dospelosti a získať spôsobilosť adekvátne rozvíjať osobnosť svojich zverencov.
Stručná osnova predmetu:
Predmet psychológie, základné pojmy psychológie a pojmové skupiny.
Psychika, vedomie,
nevedomie, prežívanie a správanie, osobnosť. Psychika ako prostriedok najvyššej úrovne
sebariadenia živej bytosti.
Biologická, sociálna a psychická regulácia správania. Základné
psychologické smery – psychoanalýza, behaviorizmus, gestalt psychológia, humanistická psychológia,
kognitívna psychológia. Výskumné metódy psychológie. Systém psychologických vied. Kognitívne
poznávacie procesy ( pociťovanie, vnímanie, pamäť, myslenie, predstavivosť, pozornosť).
Terminológia emocionality a motivácie ( emócie, potreby, hodnoty, záujmy, ciele ).
Predmet vývinovej psychológie a metódy poznávania vývinu psychiky. Problémy determinácie a
periodizácie vývinu. Kognitívny vývin a psychosociálny vývin osobnosti v koncepciách J.Piageta a
E.Eriksona. Charakteristika osobitostí vývinu psychiky od počatia po smrť s dôrazom na obdobia
školského veku, pubescenciu, adolescenciu, dospelosť a starobu.
Literatúra:
BOROŠ, J.:Úvod do psychológie. Bratislava: Iris, 2002.
NAKONEČNÝ, M.: Základy psychológie. Praha : Academia, 1998.
HILL, G.: Moderní psychologie. Praha: Portál, 2004.
KERN,H., MEHL, CH. a kol.: Pŕehled psychologie. Praha: Portál, 1999.
ORAVCOVÁ, J.: Vývinová psychológia. Žilina: Edis, 2007
ŘÍČAN, P.: Psychologie. Praha: Portál, 2005.
VÁGNEROVÁ, M.: Vývojová psychologie. Praha : Portál, 2000
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy
listu: 1.3.2008
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Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta
Informačný list predmetu
Kód:

Názov: Teória výchovy a pedagogická diagnostika (P)

Študijný odbor: Učiteľstvo 1. 1. 1 - 3
Študijný program: Učitelstvo - Spoločný základ pre 1. stupeň VŠ štúdia – Bc
Garant predmetu: prof. PhDr. Ľudovít
Višňovský, CSc.
Obdobie štúdia predm.:
Stupeň štúdia: 1.
Odp. semester: 3.

Zabezpečuje: prof. PhDr. Ľudovít Višňovský, CSc.
doc. Libuša Gajdošová, CSc., doc. PaedDr. Mária Kouteková,
PhD., doc.PedDr. Miroslav Krystoň, PhD.

Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2/0
Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov: 3

Podmieňujúce predmety: Úvod do pedagogických vied
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Hodnotenie
Priebežné hodnotenie:
Záverečné hodnotenie: Záverečná písomná skúška - 50 bodov
Cieľ predmetu: Oboznámiť študentov s teoretickými a metodickými základmi teórií výchovy, naučiť ich
realizovať ciele, obsah výchovy. Získať základné vedomosti o pedagogickej diagnostike a autodiagnostike.
Osvojiť si používanie základných pedagogických diagnostických metód a techník, zamerať sa na
sebareflexiu študentov. Navštíviť špeciálne zariadenia v oblasti poradenskej a pedagogickej diagnostiky
Stručná osnova predmetu:
Cieľ výchovy a jeho konkretizácia na základnej a strednej škole. Princípy,
formy, metódy a prostriedky výchovy a ich modernizácia. Výchovný proces, jeho teoretické základy, modely
a štýly výchovného pôsobenia. Mravná výchova a jej obsah, metodika mravnej výchovy. Humanizácia
výchovy a vzdelávania. Formovanie disciplíny žiakov, formovanie charakterových a vôľových vlastností detí
a mládeže. Osobnosť učiteľa a osobnosť triedneho učiteľa, funkcie a úlohy triedneho učiteľa. Osobnosť
vychovávvateľa. Výchovné ťažkosti a ich reedukácia. Prehľad teórií a koncepcií výchovy vo svete.
Spolupráca školy s rodinou. Pedagogická diagnostika v systéme pedagogických disciplín, jej pojem, predmet
skúmania. Význam, funkcie a hlavné úlohy pedagogickej diagnostiky v práci pedagóga. Základné oblasti
pedagogickej diagnostiky. Pedagogická diagnóza, jej základné druhy. Hodnotenie ako základná kategória
pedagogickej diagnostiky. Problematika diagnostických metód, ich klasifikácia a používanie v práci
pedagóga.
Literatúra:
1. PRŮCHA, J.: Moderní pedagogika. Praha : 1997
2. VIŠŇOVSKÝ, Ľ: Teória výchovy. Banská Bystrica : 1998
3. VIŠŇOVSKÝ, Ľ.: Triedny učiteľ. Banská Bystrica: 2001
4. VIŠŇOVSKÝ, Ľ. – KAČÁNI, V. a kol.: Základy školskej pedagogiky. Bratislava: 2001
5. ŽILÍNEK, M.: Étos a utváranie mravnej identity osobnosti. Bratislava : 1997
6. ŽILÍNEK, M.: Mravná výchova v procese utvárania osobnosti. Bratislava: 2000
7. ZOLYOMIOVÁ, P.: Pracovné listy z teórie výchovy. Banská Bystrica : 2007.
8. ZELINA, M.: Teórie výchovy alebo hľadanie dobra. Bratislava : 2005.
9. Zborníky, časopisy, skriptá z odboru.
10. KOUTEKOVÁ, M.: Všeobecná teória pedagogickej diagnostiky. Banská Bystrica :1997
11. KOUTEKOVÁ, M.: Zákaldy pedagogcikej diagnostiky. Banská Bystrica : 2007.
12. KOMPOLT, V.: Pedagogická diagnostika. Bratislava : 1992
13. VIŠŇOVSKÝ, Ľ. – KAČÁNI, V. a kol.: Základy školskej pedagogiky. Bratislava : 2002
14. Zborníky, časopisy, skriptá z odboru.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy
slovenský
listu: 1.3.2008

142

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Kód:
Názov: Biológia dieťaťa a dorastu a zdravotná prevencia (P)
Študijný odbor: Učiteľstvo 1.1.1 - 3
Študijný program: Učiteľstvo - Spoločný základ pre 1. stupeň VŠ štúdia – Bc.
Garant predmetu:
RNDr.Želmíra Jankovská, CSc
Obdobie štúdia
predmetu:
Stupeň štúdia: 1.
Odp.semester: 4.

Zabezpečuje:RNDr.Želmíra JankovskáCSc.
PaedDr. Miroslava Gašparová, PhD.

Forma výučby: prednáška

Počet
kreditov: 2

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1/0
Za obdobie štúdia: 13

Podmieňujúce predmety: 0

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: hodnotenie (A-FX)
Priebežné hodnotenie : 3 testy počas semestra
Záverečné hodnotenie : Na základe testov počas semestra pričom minimálne každý test je na 50%
Cieľ predmetu:
Je poskytnúť a oboznámiť študentov so základnými, všeobecnými a špeciálnymi poznatkami
vývinových a rastových charakteristík, s najfrekventovanejšími odchýlkami a chorobami vo vývinu detí
a mládeže, ktoré ovplyvňujú vyučovací proces.
Stručná osnova predmetu
Predmetom Biológie dieťaťa je sledovanie morfologických a fyziologických osobitostí vývinu detí
školského veku, vonkajších a vnútorných faktorov, ktoré ovplyvňujú vývin dieťaťa v jednotlivých
vekových obdobiach. Zaoberá sa hygienickými požiadavkami vyučovacieho procesu, zdravotnými
aspektami a zásadami poskytovanie prvej pomoci u detí a mládeže.
Literatúra:
M.F.Pospíšil: 2001. Biológia človeka. Bratislava: PF UK,2001. 288 s.
D.Marcinková,K.Langstein: 1989. Biológia dieťaťa a dorastu, školské zdravotníctvo. Banská Bystrica:
PF,1989. 187 s.
K.Langstein - D. Marcinková – M. Hanulík: 1992. Biológia dieťaťa a školské zdravotníctvo. Banská
Bystrica: PF 1992. 80 s.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy
listu: 1.3.2008
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Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta
Informačný list predmetu
Kód:

Názov: Tvorba záverečnej práce (P)

Študijný odbor: Učitelstvo 1.1.1 - 3
Študijný program: Učitelstvo - Spoločný základ pre 1. stupeň VŠ štúdia – Bc.
Garant predmetu: prof. PaedDr. Karol
László, CSc.
Obdobie štúdia predmetu:
Stupeň štúdia: 1.
Odporúčaný semester: 5.

Zabezpečuje: prof. PaedDr. Karol László, CSc.

Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1/0
Za obdobie štúdia: 13

Počet kreditov: 2

Podmieňujúce predmety: žiadne
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: hodnotenie (A-FX)
Priebežné hodnotenie:
Priebežne zadávané úlohy – 50 bodov
Záverečné hodnotenie: Seminárna práca – 50 bodov
Cieľ predmetu: Oboznámiť študentov s úlohami bakalárskej práce, možnosťami jej koncipovania
a spracovania jej jednotlivých častí. Oboznámiť ich s technikami vyjadrovania získaných údajov.
Stručná osnova predmetu:
Výber témy bakalárskej práce. Úlohy a ciele bakalárskej práce. Koncipovanie a stratégia spracovania
jednotlivých častí – kapitol. Práca s knižnou a časopiseckou literatúrou. Príprava a realizácia výskumu.
Príprava na obhajobu bakalárskej práce.
Literatúra:
1. LÁSZLÓ, K.: Poznámky k spracovaniu diplomovej, záverečnej a seminárnej práce. Zvolen : 1998
2. LÁSZLÓ, K.: Ako písať seminárnu, bakalársku a diplomovú prácu. Banská Bystrica : 2003
3. SKALKOVÁ, J.: Úvod do metodologie a metod pedagogického výskumu. Praha : 1983
4. VIŠŇOVSKÝ, Ľ.: Metodika diplomovej práce. Banská Bystrica : 1994
5. VIŠŇOVSKÝ, Ľ. a i.: Metodika diplomovej práce. Basnká Bystrica : 2007
6. Zborníky, časopisy, skriptá z odboru.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej
úpravy listu:
1.3.2008
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Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta
Informačný list predmetu
Kód:

Názov: Predškolská a elementárna pedagogika (P)

Študijný odbor: Učitelstvo 1.1.1, 1.1.3
Študijný program: Učitelstvo – Společný základ pre 1. stupeň VŠ štúdia – Bc.
Garant predmetu: doc. Bronislava
Kasáčová, CSc.
Obdobie štúdia predmetu:
Stupeň štúdia: 1.
Odporúčaný semester: 1.

Zabezpečuje: doc. Bronislava Kasáčová, CSc., PaedDr.Milena
Lipnická,PhD., PaedDr. Katarína Ľuptáková, PhD., PaedDr.
Oľga Wágnerová, CSc.

Forma výučby: prednáška, seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 3/3
Za obdobie štúdia: 78

Počet kreditov: 11

Podmieňujúce predmety: nie sú
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: hodnotenie (A-FX)
Priebežné hodnotenie:
Prezentácia seminárnej práce – 20 bodov, minikonferencia - 20
Test 1 – 30 bodov, test 2 – 30 bodov
Záverečné hodnotenie: na základe priebežného hodnotenia
Cieľ predmetu:. Osvojiť si základné poznatky o pedagogických procesoch, javoch a ich súvislostiach,
získať pedagogický pojmový aparát, vedieť pracovať s pedagogickými zdrojmi, začať si budovať odborné
a etické učiteľské postoje. Poznať základné informácie o predškolskej a elementárnej edukácii. Osvojiť si
základné pojmy, princípy, zásady, prostriedky, metódy a formy výchovy detí predškolského a mladšieho
školského veku. Získať vhľad do teórie pedagogickej komunikácie s dôrazom na rozvoj komunikatívnych
zručností učiteľa v sociálnych a školských situáciách.Osvojiť si obsah, metódy a prostriedky vo výchove vo
voľnom čase a dokážu ich aplikovať v systéme výchovy mimo vyučovania.
Stručná osnova predmetu: Pedagogická terminológia, základné pojmy a kategórie. Pedagogika ako veda,
jej predmet a systém pedagogických vied. Škola ako vzdelávacia inštitúcia. Učiteľ a jeho profesia, dimenzie
učiteľskej profesionality. Rozvoj teórie a praxe edukácie detí predškolského a mladšieho školského veku.
Cieľ, obsah, zásady, metódy, podmienky, prostriedky a formy edukácie. Špecifiká pedagogickej a sociálnej
komunikácie v škole. Programy výchovnej práce v školskom klube, práca so žiakmi so špecifiskými
edukačnými potrebami.
Literatúra:
KOLLÁRIKOVÁ, Z. – PUPALA, B.: Predškolská a elementárna pedagogika. Praha: Portál, 2001.
KOSOVÁ, B., KASÁČOVÁ, B. Základné pojmy a vzťahy v edukácii. Banská Bystrica: PF UMB, 2007.
BABIAKOVÁ, S. akol. Pedagogika voľného času a školské kluby detí. Banská Bystrica: PF UMB, 2007.
KASÁČOVÁ, B.: Učiteľ – Profesia – Príprava. Banská Bystrica: PF UMB, 2002.
BRINDZA, J.: Sociálna komunikácia. Banská Bystrica: PF UMB, l996.
MAREŠ, J.- KŘIVOHLAVÝ, J.: Komunikace ve škole. Brno: MU, l995.
CEJPEKOVÁ, J.: Pedagogika predškolského veku. Banská Bystrica: PF UMB, 2001.
LIPNICKÁ, M., JAREŠOVÁ, A. Teoretické základy predškolskej pedagogiky. Banská Bystrica: PF UMB,
2007.
PORUBSKÝ, Š. Učiteľ – diskurz – žiak. Osobnostno-sociálny model primárnej edukácie. Banská Bystrica:
PF UMB, 2007.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej
úpravy listu:
1.3.2008
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Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta
Informačný list predmetu
Kód:

Názov: Teória rozvoja osobnosti žiaka II

Študijný odbor: Učitelstvo 1.1.1 - 3
Študijný program: Učitelstvo – Spoločný základ pre 1. stupeň VŠ štúdia – Bc.
Garant predmetu: Prof. Beáta Kosová,
CSc.

Obdobie štúdia predmetu:
Stupeň štúdia: 1.
Odporúčaný semester: 3.

Zabezpečuje: prof. Beáta Kosová, CSc., PaedDr. Štefan
Porubský,PhD., PaedDr. Aneta Jarešová, PhD., doc. Alena
Doušková, PhD., PaedDr. Katarína Ľuptáková, PhD.

Forma výučby: prednáška, seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 2
Za obdobie štúdia: 39

Počet kreditov: 4

Podmieňujúce predmety: nie sú
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: hodnotenie
Priebežné hodnotenie:
Seminárna práca 1 – 20 bodov, seminárna práca 2 – 30 bodov
Test – 50 bodov
Záverečné hodnotenie: na základe priebežného hodnotenia
Cieľ predmetu:. Oboznámiť sa s teoretickými východiskami personálneho a sociálneho rozvoja osobnosti
dieťaťa v podmienkach edukácie. Poznať ciele a stratégie rozvoja osobnosti dieťaťa predškolského
a mladšieho školského veku. Naučiť sa pracovať s metódami pedagogického diagnostikovania v škole.
Poznať a osvojiť si predpoklady na používanie didaktické prostriedky projektovania, realizácie a reflexie
edukačného procesu v MŠ a na 1. stupni ZŠ. Získať praktické skúsenosti a niektoré učiteľské zručnosti
v uplatňovaní rozmanitých stratégií rozvoja osobnosti .
Stručná osnova predmetu: Pedagogická teória rozvoja osobnosti dieťaťa, vzťah rozvoja a výchovy.
Individuálny prístup vo výchove a zvyšovanie jeho miery. Kooperatívny spôsob výchovy. Pomáhajúci vzťah
učiteľa a žiaka, autorita učiteľa, štýl výchovy. Hodnotenie žiaka. Klíma triedy podnecujúca rozvoj
žiaka.Stratégie a metódy rozvoja osobnosti. Metódy pedagogického diagnostikovania a projektovanie
individuálnych edukačných postupov. Projektovanie cieľov a stratégií v oblasti rozvoja dieťaťa na základe
porozumenia jeho vývinových osobitostí, teoretické východiská, ciele, obsah rôznych programov
predškolskej a elementárnej edukácie, stratégie vedenia dieťaťa v kontexte práce s programom MŠ, resp. v
podmienkach 1. stupňa ZŠ vo vzťahu k deťom so špeciálnymi edukačnými potrebami. Rozvíjanie učiteľských
kompetencií a zručností v oblasti plánovania, realizácie a reflexie edukačného procesu. Vytváranie vhodných
podmienok a tvorba adekvátnych prostriedkov pre osobnostný rozvoj dieťaťa.
Literatúra:
KOLLÁRIKOVÁ, Z. – PUPALA, B.: Predškolská a elementárna pedagogika. Praha: Portál, 2001.
DOUŠKOVÁ, A.: Učebné ciele a projektovanie výučby. Banská Bystrica, PFUMB, 2006.
Kostrub, D.: Dizajn procesu výučby v MŠ: kurikulárne inžinierstvo a pedagogické navrhovanie
v podmienkach MŠ. Prešov: Rokus, 2005.
KOSOVÁ, B.: Teória rozvoja osobnosti žiaka. Prešov: MC, 2002.
KOSOVÁ, B.: Hodnotenie ako prostriedok humanizácie školy. B. Bystrica: PF UMB 1997.
GAVORA, P.: Akí sú moji žiaci. Bratislava : Práca, 1999.
KOUTEKOVÁ – GONDOVÁ, M.: Všeobecná teória pedagogickej diagnostiky. B.Bystrica, PF UMB, 1998.
PORUBSKÝ, Š. Učiteľ – diskurz – žiak. Osobnostno-sociálny model primárnej edukácie. Banská Bystrica:
PF UMB, 2007.
KASÁČOVÁ, B.: Učiteľ – Profesia – Príprava. Banská Bystrica: PF UMB, 2002.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej
úpravy listu:
1.3.2008
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Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta
Informačný list predmetu
Kód:

Názov: Kľúčové kompetencie učebných odborov I. (P)

Študijný odbor: Učiteľstvo 1.1.2
Študijný program: Učiteľstvo - Spoločný základ pre 1. stupeň VŠ štúdia – Bc.
Garant predmetu: doc. PaedDr. Milan
Ďuriš, CSc.
Obdobie štúdia predmetu:
Stupeň štúdia: 1.
Odporúčaný semester: 1.

Zabezpečuje: doc. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc.

Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 4/2
Za obdobie štúdia: 78

Počet kreditov: 11

Podmieňujúce predmety: žiadne
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: hodnotenie (A-FX)
Priebežné hodnotenie:
Záverečné hodnotenie: Ústna a písomná záverečná skúška – 100 bodov
Cieľ predmetu:
Je oboznámenie sa kľúčovými kompetenciami príslušného odboru do vyučovacieho procesu.
Stručná osnova predmetu:
Tradičné a moderné koncepcie vyučovacieho procesu. Úloha, miesto a význam kľúčových kompetencií vo
vyučovaní vo všeobecnej rovine a ich implementácia do vyučovacieho procesu príslušného odboru.
Literatúra:
[1] TUREK, I.: Zvyšovanie efektívnosti vyučovania. Bratislava: Edukácia, 1998.
[2] PETTY, G.: Moderní vyučovaní. Praha: Portál. 1996.
[3] TUREK, I.: Tvorivé riešenie problémov. Bratislava: MC, 1999.
[4] TUREK, I.: Kľúčové kompetencie: Úvod do problematiky. Bratislava: MPC, 2003.
Zborníky, časopisy z odboru.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej
úpravy listu:
1.3.2008
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Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta
Informačný list predmetu
Kód:

Názov: Pedagogika volného času (PV)

Študijný odbor: Učiteľstvo 1.1.1 - 3
Študijný program: Učiteľstvo - Spoločný základ pre 1. stupeň VŠ štúdia – Bc.
Garant predmedtu: doc. PaedDr. Mária
Kouteková, CSc.
Obdobie štúdia predmetu:
Stupeň štúdia: 1.
Odporúčaný semester: 3.

Zabezpečuje: doc. PaedDr. Mária Kouteková, CSc.
.
doc. PhDr. Libuša Gajdošová, CSc.

Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1/0
Za obdobie štúdia: 13

Počet kreditov: 3

Podmieňujúce predmety: nie sú
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: hodnotenie
Priebežné hodnotenie:
Prjekt výchovno-vzdelávacej činnosti vo voľnom čase detí, mládeže a dospelých – 30 bodov
Záverečné hodnotenie: Písomný test v 13. vyučovacom týždni – 70 bodov
Cieľ predmetu:
Získať prehľad o voľno-časovej problematike, ako aj o možnostiach pedagóga usmerňovať voľný čas detí,
mládeže a dospelých. Pochopenie významu a špecifík voľného času z pedagogického hľadiska. Oboznámiť
sa s činnosťou rôznych zariadení poskytujúcich možnosti pre racionálne využívanie voľného času detí,
mládeže a dospelých.
Stručná osnova predmetu:
Pedagogika voľného času – jej vymedzenie, východiská k teoretickým, metodologických a praktickým
otázkam voľného času. Voľný čas ako osobná, spoločenská a sociálna hodnota. Funkcie voľného času.
Organizačný systém výchovy vo voľnom čase. Prostriedky voľnočasovej výchovy.
Literatúra:
1. BRINDZA, J. – GONDOVÁ, M.: Vybrané kapitoly z teórie a metodiky výchovy vo voľnom čase. Žilina
: 1992
2. KRYSTOŇ, M.: Edukácia detí a mládeže vo voľnom čase.
3. PÁVKOVÁ, J. a i.: Pedagogika voľného času
4. Zborníky, časopisy, skriptá z odboru.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej
úpravy listu:
1.3.2008
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Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta
Informačný list predmetu
Kód:

Názov: Teória rodinnej výchovy (PV)

Študijný odbor: Učiteľstvo 1. 1. 1 - 3
Študijný program: Učiteľstvo - Spoločný základ pre 1. stupeň VŠ štúdia – Bc.
Garant predmetu: prof. PhDr. Ľudovít
Višňovský, CSc.
Obdobie štúdia predmetu:
Stupeň štúdia: 1.
Odporúčaný semester: 4.

Zabezpečuje: prof. PhDr. Ľudovít Višňovský, CSc.
Mgr. Lívia Nemcová, PhD.
PhDr. Juraj Šatánek, CSc.

Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1/0
Za obdobie štúdia: 13

Počet kreditov: 3

Podmieňujúce predmety: Teória výchovy
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: hodnotenie(A-FX)
Priebežné hodnotenie:
Vypracovanie a prezentácia seminárnej práce – 20 bodov
Záverečné hodnotenie: Ústva skúška – 70 bodov
Cieľ predmetu:
Získať prehľad v základnej terminológii z rodinnej výchovy, poznať význam rodiny v súčasnej spoločnosti.
Stručná osnova predmetu:
Teória rodinnej výchovy, jej postavenie v systéme pedagogických disciplín. Výchovný význam rodiny.
Funkcie rodiny. Etapy vývinu rodiny. Kritériá výberu partnera. Ciele, princípy, obsah, formy a metódy
výchovy k manželstvu a rodičovstvu. Funkčné a dysfunkčné rodiny. Klinické problémy v rodine. Základy
poradenstva v rodine. Demografické problémy na Slovensku a vo svete. Rozvodovosť ako sociálny,
spoločenský a výchovný problém.
Literatúra:
1. CAYCE, E.: O lásce a manželství. Praha : 2001
2. DE SINGLY, F.: Sociologie současné rodiny. Praha : 1999
3. DOBSON, J.: Výchova detí. Bratislava : 1995
4. DOBSON, J.: Rodičovství chce odvahu. Praha : 1995
5. MATOUŠEK, O.: Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha : 1998
6. OROIN, G.: Dospívaní. Kniha pro rodiče. Praha : 2001
7. ROZINAJOVÁ, H.: Pedagogika pre rodičov. Martin : 1988
8. ROZINAJOVÁ, H.: Matrimoniagogika. Bratislava: 1985
9. SOBOTKOVÁ, J.: Psychologie rodiny. Praha : 2001
10. VIŠŇOVSKÝ, Ľ.: Teória výchovy. Banská Bystrica : 1998
11. VIŠŇOVSKÝ, Ľ.: Triedny učiteľ. Banská Bystrica: 2001
12. Zborníky, časopisy, skriptá z odboru.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej
úpravy listu:
1.3.2008
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Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Kód:
Názov: Špeciálna pedagogika (PV)
Študijný odbor: Učiteľstvo 1.1.1 - 3
Študijný program: Učiteľstvo - Spoločný základ pre 1. stupeň VŠ štúdia – Bc.
Garant predmetu:
Zabezpečuje: PaedDr. Vlasta Belková, PhD.
PaedDr. Vlasta Belková, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: prednáška
Počet
predmetu:
Odporúčaný rozsah výučby:
kreditov:
Týždenný: 1-0
Za obdobie štúdia:13
3
Stupeň štúdia: 1.
Odp.semester: 6
Podmieňujúce predmety: žiadne
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: hodnotenie (A-FX)
Priebežné hodnotenie: 0,5 priebežný test
Záverečné hodnotenie: Na základe priebežného hodnotenia 0,5, záverečný test 0,5
Cieľ predmetu: Získať vedomosti o etiológii postihnutí, o možnostiach výchovy a vzdelávania
postihnutých jedincov , o práci učiteľa, vychovávateľa s postihnutými deťmi a mládežou v bežných
a špeciálnych školách.
Stručná osnova predmetu: Špeciálna pedagogika – cieľ, obsah, metódy, štruktúra. Základné pojmy
– defekt, defektivita, degektológia, norma, subnorma. Štruktúra špeciálnej pedagogiky. Dejiny
špeciálnej pedagogiky – historický prierez starostlivosti o postihnutých.
Literatúra:
VAŠEK, Š.: Špeciálna pedagogika. Sapientia : 1996
VAŠEK,Š.a kol.: Špeciálna pedagogika–terminologický a výkladový slovník.Bratislava: 1994
PREDMERSKÝ, V.: Kapitoly z dejín špeciálnej pedagogiky. Bratislava : UK, 1989
Zborníky, časopisy, skriptá z odboru.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy
listu: 1.3.2008
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Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Kód:
Názov: Psychohygiena a duševné zdravie (PV)
Študijný odbor: Učiteľstvo 1.1.1 - 3
Študijný program: Učiteľstvo - Spoločný základ pre 1. stupeň VŠ štúdia – Bc.
Garant predmetu:
Zabezpečuje: PhDr. Lýdia Miškolciová, PhD:
PhDr. Lydia Miškolciová, PhD.
Mgr. Lenka Ďuricová, PhD.
Mgr. Oľga Bindasová
Obdobie štúdia
predmetu:
Stupeň štúdia: 1
Odp. semester: 6

Forma výučby: prednášky
Odporúčaný rozsah výučby:
Týždenný: 1/0
Za obdobie štúdia: 13

Počet
kreditov:
3

Podmieňujúce predmety: žiadne
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: hodnotenie (A-FX)
Priebežné hodnotenie:
Záverečné hodnotenie: Záverečný vedomostný test 100 bodov
Cieľ predmetu: Oboznámiť študentov s hlavnými východiskami a cieľmi využitia psychologických
poznatkov v oblastiach psychohygieny, sebapoznávania a sebavýchovy, ako aj s vybranými smermi a
metódami. Získať prehľad o problematike zvládania stresu a záťažových situácií, s aplikáciou na
záťažové situácie v školských podmienkach. Získať prehľad o vybraných sebapoznávacích a
sebavýchovných metódach a oboznámiť sa s prípadnou kontraindikáciou a rizikami používania
uvedených metód.
Stručná osnova predmetu: Základné pojmy duševnej hygieny. Kritériá duševného zdravia. Rizikové
faktory duševného zdravia – stres, zdroje stresu. Neutralizácia stresu – základné prístupy. Zvládanie
záťažových situácií (stratégie copingu). Duševná hygiena v škole.
Literatúra:
KŘIVOHLAVÝ, J.: Psychologie zdraví. Praha : 2001
BRATSKÁ, M.: Zisky a straty v záťažových situáciách alebo príprava na život. Bratislava : 2001
HAVLÍNOVÁ, M. a kol.: Program podpory zdraví ve škole. Praha : 1998
Zborníky, časopisy, skriptá z odboru.
DROTÁROVÁ, E.: Relaxačné metódy v sebavýchove a výchove k tvorivosti. Prešov: FHPV, 1997
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy
slovenský
listu: 1.3.2008
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Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Kód:
Názov: PC a informačné systémy (V)
Študijný odbor:
Učiteľstvo 1.1.1 - 3
Študijný program: Učiteľstvo - Spoločný základ pre 1. stupeň VŠ štúdia - Bc.
Garant predmetu:
Obdobie štúdia
predmetu:
Stupeň štúdia: 1
Odp. semester: 1

Zabezpečuje: Mgr. Štefan Ligas, PhD.
Forma výučby: prednáška, seminár
Odporúčaný rozsah výučby:
Týždenný: 1/1
Za obdobie štúdia: 26

Počet
kreditov:
2

Podmieňujúce predmety: žiadne
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: hodnotenie (A-FX)
Priebežné hodnotenie: Písomný test v deviatom vyučovacom týždni – 40 bodov.
Záverečné hodnotenie: Priebežný test + seminárna práca v 13. týždni semestra – 60 bodov.
Cieľ predmetu: Získať základné zručnosti a orientáciu v informačných systémoch a portáloch
používaných v školstve v edukačnom procese a v praxi. Efektívne využívať univerzitné a iné
informačné systémy pri štúdiu. Orientovať sa v elektronickom dátovom priestore.
Stručná osnova predmetu: Úvod do informačných systémov. Univerzitné informačné systémy.
Študentský server a elektronická pošta, File Transfer Protocol server, Vzdelávací portál UMB,
Akademický informačný systém, Knižničný informačný systém. Siete LAN (Local-area network) a
WAN (Wide-area network) - Intranet, Internet. Akademické prostredie a SANET. Internet a e-learning
– virtuálne triedy. Internet a jeho základné služby, webovské prehliadače a integrované prostredie
Windows, MS Internet, Explorer. Ochrana počítačových systémov, relevantné právne normy
upravujúce oblasť elektronickej komunikácie a správania sa v elektronickom dátovom prostredí.
Literatúra:
1. LIGAS, Š.: Vzdelávací portál a edukačný proces na UMB. In E-learningové vzdelávanie na UMB
v LMS EKP. Ed. Štefan Ligas. Banská Bystrica : PF UMB, 2007.
2. ZOUNEK, J. – KŘÍŽ R.: Internet pro pedagogy. Praha : Grada Publishing. 2001.
3. ŠMAHEL, D.: Psychologie a internet. Praha : TRITON. 2003. ISBN 80-7254-360-1.
4. KOLESÁR, J. – LIGAS, Š.: E-learning a NetOp School I. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta
UMB, 2005, 57 s. (3,81 AH). ISBN 80-8083-073-8.
5. LIGAS, Š.: Efektívna práca na počítači modul 7 - El. komunikácia Vzdelávací portál
(http://elearn.umb.sk).
6. Internet - dátové prostredie, http://student.umb.sk, ftp://www.pdf.umb.sk (194.160.44.116)
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy
slovenský
listu: 1.3.2008

152

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta
Informačný list predmetu
Kód:

Názov: Regionálna a multikultúrna výchova (V)

Študijný odbor: Učiteľstvo 1.1.1 - 3
Študijný program: Učiteľstvo - Spoločný základ pre 1. stupeň VŠ štúdia – Bc.
Garant predmetu:

Zabezpečuje: PaedDr. Miroslava Gašparová, PhD.
PaedDr. Lýdia Čellárová, PhD.

Obdobie štúdia predmetu: Forma výučby: seminár
Stupeň štúdia: 1.
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 2
Odporúčaný semester: 1.
Týždenný: 0/2
Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov: 2

Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: hodnotenie (A-FX)
Priebežné hodnotenie: 20 bodov aktivita
80 bodov prezentácia projektu
Záverečné hodnotenie: Na základe priebežného hodnotenia
Cieľ predmetu: Nadobudnúť vedomosti o prírodných a kultúrno-historických špecifikách jednotlivých
regiónov Slovenska vo vzťahu k ich výchovným možnostiam. Tvorba postojov k svojmu okoliu
a formovanie tolerancie k iným kultúram.
Stručná osnova predmetu: Tradičná, prírodná a administratívna regionalizácia Slovenska. Kultúrnohistorické a prírodné pamiatky, ich inštitucionálna ochrana. Prejavy tradičnej kultúry v regiónoch Slovenska.
Lokálpatriotizmus – patriotizmus – kozmopolitizmus. Vzťah regionálnej a multikultúrnej výchovy. Slovenské
vysťahovalectvo.
Literatúra:
1. KORIM,V. – GAŠPAROVÁ, M.: Základy vlastivedného vzdelávania. Banská Bystrica : PF UMB,
2003. ISBN 80-8055-813-2
2. BEŇUŠKOVÁ, Z.: Tradičná kultúra regiónov Slovenska. Bratislava, VEDA, 2005. ISBN 8022408530
3. STRUHÁR, L. : Slovensko. Bratislava, Aktuell, 2007. ISBN 8089153275
4. MISTRÍK, E. - HAAPANEN, S. - HEIKKINEN, H. – JAZUDEK, R. - ONDRUŠKOVÁ, N. - RÄSÄNEN,
R. :Kultúra a multikultúrna výchova,IRIS,1999,Bratislava,ISBN 80-88778-81-62
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej
úpravy listu: 1.3.2008
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Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta
Informačný list predmetu
Kód:

Názov: Environmentálna výchova

Študijný odbor: Učiteľstvo 1.1.1 - 3
Študijný program: Učiteľstvo – Spoločný základ pre 1. stupeň VŠ štúdia (Bc.)
Garant programu:
doc.PhDr. Jitka Oravcová, PhD.
Obdobie štúdia predmetu:
Stupeň štúdia: 1.
Odporúčaný semester: 2.

Zabezpečuje: doc. Ing. Ľubica Babicová, CSc.

Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1/0
Za obdobie štúdia: 13

Počet kreditov: 2

Podmieňujúce predmety: nie sú
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: hondotenie (A-FX)
Priebežné hodnotenie: príprava na vyučovanie EV projektovou metódou – 50 bodov
Záverečné hodnotenie: na základe priebežného hodnotenia, záverečný vedomostný test – 50 bodov
Cieľ predmetu:
Nadobudnúť vedomosti o súčasnom stave životného prostredia, vedieť analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi
človekom a jeho životným prostredím v lokálnom regionálnom a globálnom meradle.
Stručná osnova predmetu: Postavenie a úloha environmentálnej výchovy vo výchove a vzdelávaní,
zachovanie biologickej diverzity životné prostredie ako celok, zložky a prvky životného prostredia, globálne
problémy životného prostredia (modelovanie situácií a trendov v prostredí), ľudské činnosti a prostredie,
využívanie a ovplyvňovanie zložiek životného prostredia človekom, surovinových a energetických zdrojov,
ovzdušia, vody, pôdy, životný štýl a životné prostredie, úloha environmentálnych organizácií v spoločnosti.

Literatúra:
1. Braniš, M.: Základy ekologie a ochrany životního prostředí. Informatorium, 2004. ISBN 8073330245.
2. Hougton, J.: Globální oteplování. Academia, 2001
3. Jakab, I. – Kopcová, O.: Didaktika environmentálnej ekológie. Nitra : UKF, 2004.
4. Kolektív autorov: Naša príroda. Reader`s Digest Výber, 2006.
5. Máchal, A.: Průvodce praktickou ekologickou výchovou. LIPKA, 2000.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej
úpravy listu:
1.3.2008
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Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Kód:
Názov: Sociálno-psychologický tréning III. (V)
Študijný odbor: Učiteľstvo 1.1.1 - 3
Študijný program: Učiteľstvo – Spoločný základ pre 1. stupeň VŠ štúdia – Bc.
Garant predmetu:
Zabezpečuje: doc. PhDr. Jitka Oravcová, PhD.
PaedDr. Jana Stehlíková
Obdobie štúdia
predmetu:
Stupeň štúdia: 1
Odp. semester: 3

Forma výučby: semináre
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 0/1 Za obdobie štúdia: 13

Počet
kreditov: 2

Podmieňujúce predmety: žiadne
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:

hodnotenie (A-FX)

Priebežné hodnotenie: seminárna práca, sebareflexia, aktívna účasť (100 bodov)
Záverečné hodnotenie: na základe priebežného hodnotenia
Cieľ predmetu:
Na základe teoretických východísk a praktických cvičení priblížiť poslucháčom základné oblasti a
zručnosti asertívneho správania.
Stručná osnova predmetu:
Predmet je realizovaný najmä formou tréningu, ktorý je zameraný na nácvik a rozvoj konkrétnych
asertívnych zručností. Poslucháči sa oboznámia so základnými východiskami teórie asertivity a s
oblasťami, v ktorých sa najčastejšie aplikuje asertívne správanie (manipulácia, oblasť kritiky, riešenie
konfliktov, primerané sebapresadzovanie a iné). Absolventi predmetu dokážu optimálnejšie zvládať
náročné interpersonálne situácie a zároveň sú schopnejší
rozvíjať asertívne zručnosti aj
u jednotlivcov, s ktorými pracujú.
Literatúra:
Capponi,V.,Novák,T.:
Asertívně
do
života.
Praha:
Svoboda,
1992.
Kačáni,V.,Bucková,M.:
Ako
zvládať
konflikty.
Bratislava:
Iris,
2001.
Vališová, A.: Asertivita v rodině a ve škole. Praha : HaH, 1992.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy
listu: 1.3.2008
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Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta
Informačný list predmetu
Kód:

Názov: Psychológia kreativity (V)

Študijný odbor: Učiteľstvo 1.1.1 - 3
Študijný program: Učiteľstvo - Spoločný základ pre 1. stupeň VŠ štúdia – Bc.
Garant predmetu:
Obdobie štúdia predmetu:
Stupeň štúdia: 1.
Odporúčaný semester: 3

Zabezpečuje: PaedDr. Lucia Pašková, PhD.
PhDr. Zlata Vašašová, PhD.
Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1/0
Za obdobie štúdia: 13

Počet kreditov: 2

Podmieňujúce predmety: nie sú
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: hodnotenie (A-FX)
Priebežné hodnotenie: Vypracovanie 5 kreatívnych úloh 20 bodov
Záverečné hodnotenie: Písomný test 80 bodov
Cieľ predmetu: Zoznámiť študentov s poznatkami z oblasti psychológie kreativity. Študent získa spôsobilosť
uplatniť techniky a metódy rozvíjania tvorivosti v škole i v mimoškolských aktivitách.
Stručná osnova predmetu: Podstata tvorivosti, koncepty J.P.Guilforda a E.P.Torrancea. Vzťah tvorivosti a
inteligencie, sociálne vzťahy a tvorivosť. Metódy a techniky rozvíjania tvorivosti: konštruovanie kreatívnych
úloh, problémov, otázok, brainstorming. Tvorivé vyučovanie, tvorivá klíma, rozvíjanie faktorov tvorivosti
(originality, flexibility a fluencie). Bariéry tvorivosti a ich odstraňovanie.
Literatúra:
1. Szobiová, E.: Tvorivosť, od záhady k poznaniu. Bratislava : Stimul, 1999.
2. Dacey, J.S., Lennon, K.H.: Kreativita. Praha : Grada, 2000.
3. Salbot, V., Sabolová, G.: Tvorivosť a jej rozvíjanie v škole. Banská Bystrica : PF UMB, 1998.
4. Salbot, V.: Tvorivosť a škola. Banská Bystrica : PF UMB, 2007.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský.

Podpis garanta a dátum poslednej
úpravy listu:
1.3.2008

156

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Kód:
Názov: Telesná výchova- 1 (V)
Študijný odbor: Učiteľstvo 1.1.1 - 3
Študijný program: Učiteľstvo - Spoločný základ pre 1. stupeň VŠ štúdia – Bc.
Garant predmetu:
Zabezpečuje: pedagógovia KTVŠ FHV UMB
Obdobie štúdia
predmetu:
Stupeň štúdia: 1
Odp.semester: 3

Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby:
Týždenný: 0/2
Za obdobie štúdia: 26

Počet
kreditov:
2

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: hodnotenie (A-FX)
Priebežné hodnotenie: aktivita na vyučovacích hodinách + dochádzka, preukázanie praktických
a teoretických vedomostí a zručností (100 bodov)
Záverečné hodnotenie: na základe priebežného hodnotenia
Cieľ predmetu: Získanie teoretických vedomostí a praktických zručností z vybraného predmetu
telesnej výchovy alebo športu.
Stručná osnova predmetu: pravidelnou pohybovou aktivitou rôzneho charakteru pozitívne vplývať na
organizmus človeka s cieľom vytvoriť pravidelné pohybové návyky ako prevenciu civilizačných
ochorení. Ponuky jednotlivých pohybových aktivít sa budú odvíjať podľa záujmu študentov a možností
KTVŠ FHV UMB.
Literatúra:
BUZGOVÁ, E. 1997. Aerobik, Prešov: 1997.
ĎURECH, M. 1993. Úpoly. VŠ skriptá. Bratislava : FTVŠ UK, 1993.
JURSÍK, D. et al. 1993. Teória a didaktika plávania. Bratislava: FTVŠ UK, 1993
SLOVÍK, J. a kol. 1995. Didaktika športových hier. Bratislava: FTVŚ UK 1995.
ZAPLETALOVÁ, L. – PŘIDAL,V. 1997. Didaktika volejbalu. Bratislava: FTVŠ UK, 1997.
ŠAJNOHA, M. et. al. 1990. Horolezectvo. Bratislava: Šport, 1990. 292 s.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy
listu: 1.3.2008
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Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta
Informačný list predmetu
Kód:

Názov: Základy animácie (V)

Študijný odbor: Učiteľstvo 1.1.1 -3
Študijný program: Učiteľstvo - Spoločný základ pre 1. stupeň VŠ štúdia – Bc.
Garant predmetu:
Obdobie štúdia predmetu:
Stupeň štúdia: 1.
Odporúčaný semester: 3.

Zabezpečuje: PhDr. Zuzana Škvarková
Forma výučby: seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hod.:
Týždenný 0/2
Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov: 2

Podmieňujúce predmety: nie sú
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: hodnotenie (A-FX)
Priebežné hodnotenie:
Aktívna účasť na seminároch - 10 bodov
Priebežné aktivity – 30 bodov
Vypracovanie a prezentácia projektu – 40 bodov
Záverečné hodnotenie: Písomný test – 20 bodov
Cieľ predmetu: Cieľom je rozvíjať u študentov vedomosti a pochopenie voľného času ako priestoru pre
osobnostný rozvoj človeka, animácie ako prostriedku zábavy a podnecovania k aktívnemu prežívaniu
voľného času detí, mládeže, ale aj dospelých, základných zložiek a princípov používania animácie ako
nedirektívneho podnecovania kontaktov, komunikácie, tvorivosti, skupinového učenia a účasti jednotlivca na
spoločenskom a kultúrnom živote. Cieľom kurzu je tiež formou aktívneho, zážitkového učenia pomôcť
študentom rozvinúť ich schopnosti sebareflexie, kontaktovania a komunikácie, tvorivého pohľadu na veci,
ľudí, situácie, plánovať a organizovať činnosti skupiny s vedomím učebného cieľa, uvedomovať si pri
projektovaní činnosti aj ekonomické a informačné súvislosti, vedome vyberať a uplatňovať primerané
metodické postupy činností v každej oblasti animácie.
Stručná osnova predmetu: Animácia – pôvod, história a význam pojmu, charakteristika, typy animácií.
Animačné oblasti – obsahová náplň, špecifiká animácie, osobnosť animátora – opis profesie a oblasti
pôsobenia, problémy povolania animátora.
Literatúra:
1. KRIŽANOVÁ, D.: Teória a metodika animačných činností. Bratislava : 2005.
2. GUČÍK, M.: Základy cestovného ruchu. Banská Bystrica : 2000.
3. HERMOCHOVÁ, S.: Hry pro život. Praha : 1994.
4. KASPAR, C.: Základy cestovného ruchu. Banská Bystrica : 1995.
5. ORIEŠKA, J.: Kongresové služby a animácia v cestovnom ruchu. Bratislava : 2002.
6. PRIETO, J.: Smer človeka – kurz pre animátorov. Bratislava : 1996.
7. ĎURIČEK, M.: Riadenia animácie v turizme. Prešov : 2001.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej
úpravy listu:
1.3.2008

158

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Kód:
Názov: Telesná výchova 2 (V)
Študijný odbor: Učiteľstvo 1.1.1 - 3
Študijný program: Učiteľstvo - Spoločný základ pre 1. stupeň VŠ štúdia – Bc.
Garant predmetu:
Zabezpečuje: pedagógovia KTVŠ FHV UMB
Obdobie štúdia
Forma výučby: seminár
predmetu:
Odporúčaný rozsah výučby:
Týždenný: 0/2
Za obdobie štúdia: 26
Stupeň štúdia: 1.
Odp. semester: 3.
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: hodnotenie (A-FX)

Počet
kreditov:
2

Priebežné hodnotenie: aktivita na vyučovacích hodinách + dochádzka, preukázanie praktických
a teoretických vedomostí a zručností (100 bodov)
Záverečné hodnotenie: len na základe priebežného hodnotenia
Cieľ predmetu: Získanie teoretických vedomostí a praktických zručností z vybraného predmetu
telesnej výchovy alebo športu.
Stručná osnova predmetu: pravidelnou pohybovou aktivitou rôzneho charakteru pozitívne vplývať na
organizmus človeka s cieľom vytvoriť pravidelné pohybové návyky ako prevenciu civilizačných
ochorení. Ponuky jednotlivých pohybových aktivít sa budú odvíjať podľa záujmu študentov a možností
KTVŠ FHV UMB.
Literatúra:
BUZGOVÁ, E. 1997. Aerobik, Prešov: 1997.
ĎURECH, M. 1993. Úpoly. VŠ skriptá. Bratislava : FTVŠ UK, 1993.
JURSÍK, D. et al. 1993. Teória a didaktika plávania. Bratislava: FTVŠ UK, 1993
SLOVÍK, J. a kol. 1995. Didaktika športových hier. Bratislava: FTVŚ UK 1995.
ZAPLETALOVÁ, L. – PŘIDAL,V. 1997. Didaktika volejbalu. Bratislava: FTVŠ UK, 1997.
ŠAJNOHA, M. et. al. 1990. Horolezectvo. Bratislava: Šport, 1990. 292 s.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy
listu: 1.3.2008
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Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta
Informačný list predmetu
Kód:

Názov: Enviroment, človek a prostredie

Študijný odbor: Učiteľstvo 1.1.1 - 3
Študijný program: Učiteľstvo - Spoločný základ pre 1. stupeň VŠ štúdia – Bc.
Garant predmetu:

Zabezpečuje: doc.Ing. Ľubica Babicová, CSc.

Obdobie štúdia predmetu: Forma výučby: seminár
Stupeň štúdia: 1.
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Odporúčaný semester: 4.
Týždenný: 0/1
Za obdobie štúdia: 13

Počet kreditov: 2

Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: hodnotenie (A-FX)
Priebežné hodnotenie: príprava na vyučovanie projektovou metódou – 0,5

Záverečné hodnotenie: na základe priebežného hodnotenia, záverečný vedomostný test – 50 bodov
Cieľ predmetu:
Cieľom kruzu je nadobudnúť vedomosti a zručnosti potrebné pre implementáciu environmentálnych tém
do jednotlivých vyučovacích predmetov žiakov všetkých stupňov škôl.
Stručná osnova predmetu: Životné prostredie človeka, Modelovanie situácií a trendov v prostredí (lokálne,
regionálne, globálne), Odpady, Triedenie odpadov, Environmentálna etika a filozofia, Stratégie trvalo
udržateľného rozvoja, Ekológia versus ekonomika, Životný štýl a životné prostredie, Úloha
environmentálnych organizácií v spoločnosti.
Literatúra:
5. Čamrová, L.: Ekonomie a životní prostředí. Alfa Publishing, 2007.
6. Gallovič, P.: Praktická príručka o odpadoch a obaloch. Verlag Dashöfer, 2006.
7. Kolektív autorov: Životné prostredie. SPN, 2002.
8. Moldan, B.: Ekologická dimenze udržitelného rozvoje. Karolinum, 2001.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej
úpravy listu: 1.3.2008
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Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Kód:
Názov: Práca s mládežou 3 (V)
Študijný odbor: Učiteľstvo 1.1.1 - 3
Študijný program: Učiteľstvo - Spoločný základ pre 1. stupeň VŠ štúdia – Bc.
Garant predmetu:
Zabezpečuje: Doc. PhDr. Ivan Kusý, CSc.
PhDr. Lenka Vavrinčíková, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: prednášky
predmetu:
Odporúčaný rozsah výučby:
Stupeň štúdia: 1
Týždenný: 1/1
Za obdobie štúdia: 26
Odp. semester: 3
Podmieňujúce predmety: žiadne

Počet
kreditov:
2

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: hodnotenie (A-FX)
Priebežné hodnotenie:
50 bodov aktívna účasť, vypracovanie zadaných úloh
50 bodov projekt práce s rizikovou mládežou
Záverečné hodnotenie: Na základe priebežného hodnotenia 100 bodov
Cieľ predmetu:
Po absolvovaní kurzu budú študenti poznať rizikovú mládež, budú vedieť charakterizovať jednotlivé
projekty práce s rizikovou mládežou
Stručná osnova predmetu:
Riziková mládež – mládež s rizikovým správaním. Rizikové skupiny mládeže. Rizikové životné
situácie. Hlavné typy rizík. Rizikové faktory dospievania. Deviácie a sociálna kontrola – paradoxné
dôsledky sociálnej kontroly, vybrané teórie sociálnych deviácií. Inštitúcie a služby venujúce sa práci s
rizikovou, ohrozenou mládežou. Modely intervencie vo vzťahu k rôznym skupinám rizikovej mládeže
(prostriedky dosahovania pozitívnych zmien v práci s rizikovou mládežou).
Rezidenciálna starostlivosť – teoretické východiská rezidenciálnej starostlivosti, typy rezidenciálnych
inštitúcií, kontext rezidenciálnej sociálnej práce, metódy rezidenciálnej starostlivosti, pomáhajúce
profesie a rezidenciálna starostlivosť. Pozitívna rovesnícka kultúra – rovesnícke programy.
Nízkoprahové služby pre mládež.
Literatúra:
JEDLIČKA, R. a kol.: Děti a mládež v obtížných životných situacích. Nové pohledy na problematiku
životných krizí, deviací a úlohu pomáhajících profesí. Praha : 2004.
KUSÝ, I.: Možnosti regionálnej politiky pri riešení problému chudoba. In: Chudoba – spoločenský
problém súčasnosti. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. PF UMB,
Banská Bystrica: 2005. 226 s. ISBN 80-8083-081-9. s. 138 – 141.
LABÁTH, V. a kol.: Riziková mládež. Možnosti potencionálnych zmien. Praha : 2001.
LABÁTH, V.: Rezidenciálna starostlivosť. Bratislava : 2004.
MATOUŠEK, O.: a kol: Práce s rizikovou mládeží. Praha : 1996.
MATOUŠEK, O. – KROFTOVÁ, A.: Mládež a delikvence. Praha : 1998.
MATOUŠEK, O.: a kol: Sociální práce v praxi. Specifiká ruznych cílových skupin a sociální práce s
nimi. Praha : 2005.
ŠPATENKOVÁ, N. a kol.: Krizová intervence pro praxi. Praha : 2004.
VAGNEROVÁ, M.: Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha : 2004. ISBN 80-7178-802-3
Projekty prevenčnej práce.
Program LATA a iné projekty práce s rizikovou mládežou.
Zborníky, časopisy a internetové zdroje súvisiace s problematikou
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy
slovenský
listu: 1.3.2008
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Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Kód:
Názov: Telesná výchova- Zimný výcvikový kurz - ZVK (V)
Študijný odbor: Učiteľstvo 1.1.1 - 3
Študijný program: Učiteľstvo - Spoločný základ pre 1. stupeň VŠ štúdia – Bc.
Garant predmetu:
Zabezpečuje: : pedagógovia KTVŠ FHV UMB

Obdobie štúdia
Forma výučby: bloková
predmetu:
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 3 dní
Stupeň štúdia: 1.
Týždenný:
Za obdobie štúdia: 3 dní
Odp. semester: 5.
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: hodnotenie (A-FX)

Počet
kreditov:
2

Priebežné hodnotenie: preukázanie praktických a teoretických vedomostí a zručností z problematiky
lyžovania (100 bodov)
Záverečné hodnotenie: na základe priebežného hodnotenia
Cieľ predmetu: Zvládnuť teoretické a praktické základy zjazdového lyžovania.
Stručná osnova predmetu: Základné lyžiarske zručnosti, rovnováha na lyžiach, zjazd po spádnici,
oblúky na lyžiach, jazda v teréne - základný a zdokonaľovací výcvik na zjazdových lyžiach. Teoretické
základy techniky zjazdového lyžovania, hry na snehu, lyžiarska turistika, nebezpečenstvo na horách.
Literatúra:
BRTNÍK, J. – NEUMAN, J. 1999. Zimní hry na sněhu i bez něj. Prah: Grada, 1999.
KOLEKTÍV AUTOROV 2004. Lyžovanie. Banská Bystrica : FHV UMB, 2004
SOUMAR, L – BOLEK, E. 2001. Běh na lyžích. Praha: Grada, 2001.
ŽÍDEK, J. – PETROVIČ, P. 1997. Lyžovanie - metodická príručka pre školy a verejné lyžiarske školy.
Bratislava: FTVŠ UK, 1997.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy
listu: 1.3.2008
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Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Kód:
Názov: Telesná výchova- Letný výcvikový kurz - LVK (V)
Študijný odbor: Učiteľstvo 1.1.1 - 3
Študijný program: Učiteľstvo - Spoločný základ pre 1. stupeň VŠ štúdia – Bc.
Garant predmetu:
Zabezpečuje: : pedagógovia KTVŠ FHV UMB

Obdobie štúdia
Forma výučby: bloková
predmetu:
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 3 dni
Stupeň štúdia: 1.
Týždenný:
Za obdobie štúdia: 3 dni
Odp. semester: 6.
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: hodnotenie (A-FX)

Počet
kreditov:
2

Priebežné hodnotenie: preukázanie praktických a teoretických vedomostí a zručností z problematiky
turistických činností a pobytu v prírode (100 bodov)
Záverečné hodnotenie: na základe priebežného hodnotenia
Cieľ predmetu: Zvládnuť teoretické a praktické základy turistických činností a pobytu v prírode.
Stručná osnova predmetu: Základné turistické činnosti a aktivity, hry v prírode, subjektívne a
objektívne nebezpečenstvo v prírodnom prostredí
Literatúra:
KOMPÁN, J.- GORNER, K. 2007 Možnosti uplatnenia turistiky a pohybových aktivít v prírode
v spôsobe života mladej populácie. FHV UMB, Banská Bystrica, 2007
NEUMAN, J. et al. 2000. Turistika a sporty v prírode: Praha, Portál. 2000. 200 s
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy
listu: 1.3.2008
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