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Forma výučby:  prednáška  
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Týždenný:    –         Za obdobie štúdia: 8  

Počet kreditov 
2 

Podmieňujúce predmety:  bez podmienenia 

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
Priebežné hodnotenie: seminárna práca 
Záverečné hodnotenie: písomný test 
Cieľ predmetu:   
Cieľom predmetu je podať základné informácie o pedagogike ako vede o výchove a vzdelávaní. Poskytnúť 
študentom informácie o metódach, prostriedkoch, princípoch a cieľoch výchovy a vzdelávania v ľudskej 
spoločnosti so zameraním na jedinca ako sociálnej bytosti. 

Stručná osnova predmetu:  
Pedagogika ako veda o výchove. 
Základné  a nové pojmy v pedagogike (výchova, vzdelávanie, edukácia, vzdelanie, učenie, záľuby, záujmy, 
potreby...) . 
Vznik pedagogiky ako vedy (vplyv filozofických smerov na pedagogiku, výchova v starom Grécku, formovanie 
pedagogiky ako uceleného vedného systému, Ján Amos Komenský). 
Zakladateľ pedagogiky ako vednej disciplíny – J.F. Herbart. 
Pedagogika v 20. storočí. 
Systém pedagogických vied  a vzťah pedagogiky k iným  (sociálna  pedagogika, špeciálna pedagogika , 
pedagogika dospelých (andragogika), pedagogika voľného času, pedagogická psychológia , porovnávacia 
pedagogika). 
Základy všeobecnej didaktiky (teória a výskum kurikula, humanizácia výchovy  vzdelávania, teória a výskum 
vyučovania, vyučovací proces – edukačný proces). 
Teória výchovy (cieľ výchovy, výchovný proces, metódy a prostriedky výchovy). 
Utváranie osobnosti (osobnosť žiaka, osobnosť učiteľa). 
Človeka a výchova v globalizovanom svete. 
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