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PEDAGOGIKA A ŠPECIÁLNA PEDAGOGIKA 

Tézy k záverečnej skúške  - Základný modul DPŠ 

 

1. Pedagogika v sústave vied – príbuzné a hraničné disciplíny. Charakteristika, vznik, 

úlohy, predmet pedagogiky, základná terminológia.  

2. Výchova a vzdelávania v staroveku, stredoveku a novoveku. 

3. J. A. Komenský – jeho prínos pre výchovu a vzdelávanie. 

4. Didaktika ako vedný odbor. Pojem a predmet didaktiky - vymedzenie predmetu, úloh, 

cieľa. Základné didaktické pojmy a kategórie. Postavenie didaktiky v systéme 

pedagogických vied. 

5. Edukačné ciele, ich taxonómie (B. S. Bloom, B. Niemierko,  D. B. Kratwohl, M. 

Simpson).   

6. Vyučovací proces, pojem, podstata a jeho etapy, jeho gnozeologické, logické a 

psychologické základy. Vyučovacia hodina, typológia, charakteristika. 

7. Obsahová stránka vyučovania: štátny a školský vzdelávací program, ich tvorba, RUP, 

učebné osnovy, učebné plány, vzdelávacie štandardy, TPU, školské knihy. 

8. Procesuálna stránka vyučovania: vyučovacie zásady, metódy, organizačné formy 

a prostriedky vyučovania. Evalvácia pedagogického procesu. 

9. Komunikačné kompetencie v práci učiteľa. Devalvácia a elevácia v pedagogickej 

komunikácii.  

10. Rizikové a problémové správanie žiakov. Príčiny, súčasný stav a aktuálne trendy.  

11. Prevencia rizikového správania v škole. Formy a metódy prevencie, plánovanie 

preventívnych aktivít. Kompetencie a úlohy pedagogických a odborných zamestnancov 

školy pri prevencii.  

12. Súčasný školský systém na Slovensku a jeho legislatíva.  

13. Deti s vývinovými poruchami učenia a odborný prístup k ním v bežnej základnej škole 

14. Poruchy emocionality a správania u detí a možnosti ich riešenia v bežnej základne 

škole 

15. Charakteristické prejavy dieťaťa s ADHD v škole a možné spôsoby ich regulácie 

16. Dieťa so zmyslovým postihnutím (sluchovým, zrakovým) a špecifiká práce s ním v 

bežnej základnej škole 

17. Špecifiká edukácie detí zdravotne oslabených, chorých a detí s telesným postihnutím v 

bežnej základnej škole 

18. Integrácia a inklúzia v edukácii  – možnosti a limity. 
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PSYCHOLÓGIA 

Tézy k záverečnej skúške  - Základný modul DPŠ 

 

 

1. Vývinové obdobie dieťaťa staršieho školského veku: charakteristika obdobia, 

osobitosti fyzického a psychického vývinu, poznávacie procesy, citový vývin, sociálny 

vývin, utváranie osobnosti. 

 

2. Vývinové obdobie adolescencie: charakteristika obdobia, osobitosti fyzického 

a psychického vývinu,  poznávacie procesy, citový vývin, sociálny vývin, osobnosť. 

 

3. Tvorivosť: charakteristika, poňatie v psychológii, teórie osobnosti druhy tvorivosti,  

faktory tvorivého myslenia, vlastnosti tvorivej osobnosti, možnosti rozvíjania tvorivosti 

vo výchovno-vzdelávacom procese.  

 

4. Psychológia učenia: základné psychologické otázky učenia, podstata učenia, druhy 

učenia, zákony učenia, podmienky učenia, teórie učenia. Učenie v procese utvárania 

osobnosti. Učenie sa žiaka. 

 

5. Výkonnosť žiakov vo vyučovacom procese: vplyv organizácie práce na výkonnosť 

žiakov,  vplyv psychických stavov na výkonnosť, únava a jej vplyv na výkonnosť. 

Činitele ovplyvňujúce prospech a neprospech žiakov a študentov v škole. 

 

6. Psychologické aspekty skúšania, hodnotenia a klasifikácie žiaka: pojem skúška, 

skúšanie, hodnotenie, funkcia skúšania a hodnotenia, zásady skúšania a hodnotenia 

druhy skúšok. Záťažové situácie, tréma, strach a ich vplyv na duševné stavy a výkon 

žiaka.  

 

7. Socializácia: základná charakteristika, proces socializácie etapy, obsah, mechanizmy a 

výsledky procesu socializácie. Sociálne učenie ako nástroj socializácie, úloha modelov 

ako vzorov v procese socializácie, poruchy socializácie. 

 

8. Štýly sociálneho správania (prosociálne správanie, hostilné správanie, agresívne 

správanie, kooperatívne správanie, súperivé správanie, manipulatívne správanie, 

asertívne správanie) a možnosti učiteľa pri formovaní štýlov sociálneho správania u 

žiakov v škole.  

 

9. Psychologické aspekty osobnosti učiteľa: súčasné poňatie osobnosti učiteľa, 

požiadavky na osobnosť učiteľa, hodnotenie učiteľovej osobnosti, učiteľ a stres, učiteľ 

a vyhorenie. Model sociálno-psychologických kompetencií učiteľov. 

 

10. Psychologické otázky výchovy: pojem výchova z psychologického hľadiska, analýza 

výchovných javov, zvláštnosti výchovného pôsobenia, metódy výchovy (objasňovanie, 

presvedčovanie, sugescia, príklad, cvičenia, odmena a trest), zásady výchovného 

pôsobenia a možnosti ich uplatnenia v procese výchovy. 
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