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VYUČOVANIE PSYCHOLÓGIE A PREDMETOV OSOBNOSTNÉHO A SOCIÁLNEHO
ROZVOJA: SÚBOR METODICKÝCH MATERIÁLOV

Psychológia v sekundárnom vzdelávaní
Elektronická monografia, v ktorej autori a autorky analyzujú súčasný stav vyučovania psychológie na stredných
školách a predstavujú niektoré inovatívne trendy v psychologickom vzdelávaní. Publikácia obsahuje štatistické údaje,
výskumné dáta autorov a autoriek, aj návrhy cieľov a štandardov psychologickej výučby na stredných školách.
ISBN 978-80-223-3656-7
Psychológia zážitkom je elektronická metodická príručka určená učiteľom a učiteľkám nižšieho a vyššieho
sekundárneho vzdelávania pre výučbu psychológie, sociálno-psychologického tréningu a tém osobnostného a
sociálneho rozvoja, ako i mnohých ďalších prierezových tém. Obsahuje originálne metodické námety, hry, cvičenia,
dotazníky, testy ale aj podnety obrazového či filmového charakteru. Na 497 stranách možno nájsť viac ako 135 techník
a cvičení. Jednotlivé zážitkové bloky vychádzajú z návrhu tém blokov sociálno-psychologického tréningu, pričom sú
koncipované ako ucelené metodické postupy zamerané na rozvíjanie rôznych druhov kompetencií potrebných pre
efektívne fungovanie nielen v školskom, ale aj pracovnom, rodinnom prostredí. Každý zážitkový blok má rozsah
minimálne štyri vyučovacie hodiny a možno ho použiť samostatne, v rámci predmetu psychológia alebo prierezových
tém, alebo možno z jednotlivých blokov vystavať celý program sociálno-psychologického tréningu podľa konkrétnych potrieb danej
školy alebo triedy formou kurzovej alebo priebežnej výučby.
ISBN 978-80-223-3655-0
Edukačný program Psychológia interaktívne pozostáva z krátkych animovaných filmov, ktoré približujú rôzne
okruhy psychologického poznania:
I.
Kde sa vzala psychológia? (Psychologické smery a disciplíny, ISBN 978-80-223-3715-1)
II.
Myslím. Teda som? (Kognitívne procesy, ISBN 978-80-223-3855-4)
III.
Sme takí, akí sme. Ale prečo? (Psychológia osobnosti, ISBN 978-80-223-3856-1)
Každý film dopĺňa metodický materiál na CD ROM, ktorý obsahuje:
 Metodické odporúčania, ako s filmom pracovať, doplnkové cvičenia a námety na aktivity v triede.
 Súbor pracovných listov pre študentov a študentky a pracovné listy s odpoveďami pre učiteľa/učiteľku.
Prvý diel Kde sa vzala psychológia? je spracovaný v štyroch jazykových mutáciách.
Pracovné listy ku všetkým filmom sú dostupné aj ako pracovný zošit Psychológia (inter)aktívne (v tlačenej verzii aj online).
Metodika vedenia sociálno-psychologického tréningu v prostredí školy
Sociálno-psychologický tréning patrí medzi povinne voliteľné predmety na viacerých typoch stredných škôl. Učitelia
a učiteľky však nie sú v rámci svojho štúdia pripravovaní na realizáciu tejto špecifickej formy výučby. Vysokoškolská
učebnica zapĺňa túto medzeru v pregraduálnej príprave a kontinuálnom vzdelávaní učiteľov a učiteliek psychológie.
Publikácia je dostupná v tlačenej forme u autorky a bude distribuovaná aj v rámci programov kontinuálneho
vzdelávania.
ISBN 978-80-223-3961-2
Metódy vyučovania psychológie a predmetov sociálno-psychologického rozvoja
Vysokoškolská učebnica sumarizuje súčasné didaktické prístupy a trendy v psychologickom vzdelávaní na stredných
školách a súčasne poslucháčom a poslucháčkam magisterského štúdia učiteľstva psychológie a aj učiteľom
a učiteľkám v praxi ponúka množstvo námetov, návodov a ukážok, ako pracovať s jednotlivými metódami.
Publikácia je dostupná v tlačenej forme u autorky a bude distribuovaná aj v rámci programov kontinuálneho
vzdelávania.
ISBN 978-80-223-3964-3
O psychológii mnohí hovoria, že je to „zložitá veda o jednoduchých veciach“ a študenti a študentky nám často na
skúškach hovoria, že „sa o psychológii dobre počúva, ale ťažko učí“. Aj tieto postrehy a skúsenosti nás inšpirovali
k zozbieraniu niekoľkých stoviek vedomostných otázok, ktoré študentom a študentkám psychológie na stredných
školách a úvodných kurzoch pre „nepsychologické“ odbory vysokých škôl pomôžu pri opakovaní a príprave na
skúšky. Publikáciu Psychológia v otázkach tvorí šesť tematických okruhov: úvod do psychológie a dejiny
psychológie, všeobecná psychológia, psychológia osobnosti, vývinová psychológia, sociálna psychológia, pedagogická
psychológia.
ISBN 978-80-223-3858-5
Publikáciu Psychológia trochu inak sme vytvorili ako pomôcku pre stredoškolských študentov a študentky
psychológie, ktorí sa pripravujú na maturitné alebo prijímacie skúšky zo psychológie. Publikácia obsahuje ukážky
slovenských aj zahraničných autorov a autoriek, ktoré predstavujú súčasné aj historické témy a výskumné problémy
psychológie. Čitatelia a čitateľky sa oboznámia s rôznych typmi psychologických textov: výskumné články, vedecké
eseje, popularizačné články a prednášky, prípadové štúdie a rozhovory. Texty dopĺňajú otázky a úlohy zamerané na
rozvoj čitateľskej gramotnosti, kritické čítanie, vedecké a psychologické myslenie.
ISBN 978-80-223-3857-8

