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Všeobecná charakteristika 

Obsah študijného programu vyplýva zo študijného odboru 1.1.5 Predškolská a elementárna 

pedagogika. 

Absolvent študijného programu Predškolská a elementárna pedagogika sociálne 

znevýhodnených skupín (Bc.) je spôsobilý vykonávať profesiu pedagogického asistenta, 

učiteľa materskej školy, vychovávateľa v školských zariadeniach (najmä školských kluboch 

detí a v centrách voľného času) pre deti v predškolskom a žiakov v mladšom školskom veku 

pochádzajúcich zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia s dominantným zameraním na 

špecifické skupiny rómskych detí a žiakov v súlade s aktuálnym školským zákonom NR SR č. 

245/2008 o výchove a vzdelávaní a zákonom NR SR č. 317/2009 o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch. 

Absolvent odboru Predškolská a elementárna pedagogika (Bc.) dokáže projektovať výchovné 

a vzdelávacie aktivity v prostredí školských inštitúcií v oblasti predškolskej výchovy, na 

základných školách (predovšetkým na 1. stupni) a v školských zariadeniach zameraných na 

mimotriedne a mimoškolské aktivity pre deti v predškolskom a žiakov v mladšom školskom 

veku pochádzajúcich zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia s dominantným zameraním 

na špecifické skupiny rómskych detí a žiakov. Absolvent je spôsobilý realizovať výchovné a 

vzdelávacie programy v konkrétnych skupinách detí a žiakov, viesť detské a žiacke skupiny vo 

vzťahu k pedagogickým zámerom príslušných inštitúcií a organizácií. 

Absolvent má vedomosti o kultúrnych a sociálnych súvislostiach edukácie, pozná základné 

psychologické podmienky edukácie, pozná a vie aplikovať pedagogické a didaktické 

programy príslušných výchovných a vzdelávacích inštitúcií, pozná organizačné zázemie 

príslušných škôl a školských zariadení. Absolvent štúdia dokáže samostatne projektovať 

edukačné postupy v školskom prostredí stimulujúce efektívnu socializáciu, kultivovanosť 

osobnosti a školskú úspešnosť detí predškolského a žiakov mladšieho školského veku s 

akcentom na populáciu pochádzajúcu zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia (rómske deti 

a žiaci). V priebehu štúdia absolvent získa najdôležitejšie vedomosti, schopnosti a zručnosti 

potrebné ako prípravu na získanie magisterského vzdelania.  

 

Teoretické poznatky 

Ťažisko edukačného procesu v teoretickej rovine spočíva na prednáškach, seminároch, 

cvičeniach a pedagogickej praxi.  

Absolvent pozná a rozumie konceptom socializačného a edukačného procesu v širších 

sociálnovedných súvislostiach, ovláda špecifiká psychického vývinu detí predškolského a 

žiakov mladšieho školského veku s akcentom na populáciu pochádzajúcu zo sociálne 



znevýhodňujúceho prostredia (rómske deti a žiaci), pozná princípy tvorby a projektovania 

edukačných procesov pre deti príslušných vekových kategórií. 

V priebehu štúdia získava študent prehľad o súčasných trendoch v predškolskej a 

elementárnej pedagogike a poznáva najvýznamnejšie aktuálne pedagogické koncepcie 

domácich i zahraničných pedagógov. V priebehu realizácie bakalárskej práce sa má študent 

stať špecialistom na skúmanú problematiku a pripraviť sa na profesiu pedagóga. Uvedené 

vedomosti absolvent dokáže aplikovať do svojej pedagogickej praxe.  

 

Praktické zručnosti 

Absolvent vie organizovať a riadiť pedagogický proces na základných školách (predovšetkým 

na 1. stupni) a v školských zariadeniach zameraných na mimotriedne a mimoškolské aktivity 

pre deti v predškolskom a žiakov v mladšom školskom veku pochádzajúcich zo sociálne 

znevýhodňujúceho prostredia s dominantným zameraním na špecifické skupiny rómskych 

detí a žiakov. Absolvent je spôsobilý metodicky spracovávať pedagogické programy, 

navrhovať a realizovať špecifické edukačné programy, je schopný spolupracovať a 

komunikovať na úrovni príslušnej komunity v oblasti výchovy a vzdelávania detí a žiakov. 

Absolvent je vedený k analytickému a syntetickému mysleniu, k osvojovaniu si nových 

poznatkov a k ich kritickému hodnoteniu, dokáže kriticky argumentovať, zaujať a obhájiť 

vlastný názor na pedagogický problém. Je vedený publikovaniu výsledkov vlastnej vedecko-

výskumnej činnosti v podobe vedeckých a odborných prác.  

 

Profil absolventa 

Absolvent bakalárskeho štúdia je pripravený tak, aby mohol viesť edukačný proces na 

základných školách (predovšetkým na 1. stupni) a v školských zariadeniach zameraných na 

mimotriedne a mimoškolské aktivity pre deti v predškolskom a žiakov v mladšom školskom 

veku pochádzajúcich zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia s dominantným zameraním 

na špecifické skupiny rómskych detí a žiakov. Absolvent má návyk permanentného 

vzdelávania sa, je schopný interpretácie vedeckých textov z oblasti pedagogiky, dokáže 

efektívne spolupracovať na tvorbe celoškolských a komunitných projektov týkajúcich sa 

práce s deťmi a žiakmi. Absolvent získa najdôležitejšie vedomosti, schopnosti a zručnosti 

potrebné na prípravu pre získanie magisterského vzdelania v súlade s aktuálnym školským 

zákonom NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a zákonom NR SR č. 317/2009 o 

pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. 


