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"Výučba denných študentov všetkých študijných programov v zimnom semestri AR 

2018/19 sa bude realizovať kombinovanou metódou. 

Kombinovaná metóda výučby znamená striedanie prezenčnej a dištančnej 

metódy výučby. Prezenčná metóda výučby bude realizovaná priamou účasťou 

študentov na výučbe podľa rozvrhu. Dištančná metóda výučby bude realizovaná 

najmä na základe komunikácie vyučujúcich so študentmi elektronickou formou 

(napr. prostredníctvom univerzitného e-learningového prostredia moodle na 

moodle.uniba.sk, e-mailovou komunikáciou) a konzultáciami s vyučujúcimi 

v priestoroch, ktoré sú pridelené katedrám.  

Absencia študentov počas prezenčnej výučby sa bude tolerovať len z vážnych 
zdravotných dôvodov, ktoré študent musí dokladovať lekárskym potvrdením." 

 
Všetky potrebné zdroje pre tento semester sú prístupné on-line na 

https://www.havava.eu/1003?t=Prednasky-pre-studentov-PdF-UK a počas prvého 

stretnutia dostanú študenti/študentky informácie ako k nim pristúpiť. 
 

Konzultačné hodiny:  Moskovská č.3, miestnosť 408 
Čas počas ZS 2018/2019: Pondelok od 12,00-14,00 
       Utorok od 12,30-14,30 

 

Anotácia:  

Pedagogická psychológia poskytuje poznatky psychologických zákonitostí 
výchovnovzdelávacieho procesu. Objasňuje pojmy ako sú učenie, výchova, 

tvorivosť, výkonnosť. Školská psychológia syntetizuje poznatky základných 
psychologických disciplín a ich využívanie v podmienkach školy. Cieľom je 
poznávanie individuálnych osobitostí a špecifík vychovávaného jednotlivca a 

skupín s orientáciou na návrhy a optimalizáciu ich rozvoja 
Ciele:  

Pedagogická psychológia poskytne budúcim stredoškolským profesorom 
psychológie základné teoretické poznatky, ktoré prostredníctvom školskej 
a učiteľskej psychológie budú môcť vo svojej výchovno-vzdelávacej činnosti využiť. 

V rámci tohto kurzu sa okrem pedagogickej psychológie bude vyučovať aj školská 

https://www.havava.eu/1003?t=Prednasky-pre-studentov-PdF-UK


                                

  

psychológia. 

 

Témy výučbových jednotiek: 
1. Systém a metódy pedagogickej psychológie a školskej psychológie.  
2. Pojem učenie z hľadiska psychologických teórií učenia, druhy učenia, zákony 

učenia, riadenie procesov učenia, motivácia a jej vplyv na učenie. 
3. Kognitívny a učebný štýl. Psychológia tvorivosti.  

4. Moderné technológie ako súčasť školského prostredia, vplyv na kognitívne 
a afektívne procesy u žiakov. 

5. Výkonnosť žiakov, aspekty skúšania a hodnotenia žiakov. 
6. Psychologický rozbor úspechu a neúspechu žiakov v škole. 

7. Psychologické otázky výchovy. 
8. Psychologické aspekty osobnosti učiteľa. 
9. Školský psychológ a jeho úlohy v škole, etické normy práce školského 

psychológa. 
10. Sekvenčný model činnosti. 
11. Individuálne osobitosti žiakov a práca s nimi. Multikulturalizmus, kultúra 

chudoby 
12. Zhrnutie semestra. 

 
 
Úlohy  ( VÝSTUPY)  študentov  a  ich  hodnotenie 
 S pracovanie podkladov zadaných na prvej hodine .......................    25 bodov 
 Esej zadaná na druhej hodine ......................................................    25 bodov 

 Záverečná skúška .........................................................................    50 bodov 
  
 

KLASIFIKÁCIA 
 

A (100-91), B (90-81), C (80-71), D (70-61), E (60-51), Fx (50-0). 
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Informácie o školskej psychológii na : http://www.aspsr.sk/index.php  
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