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Predškolská a elementárna pedagogika

Všeobecná charakteristika
Obsah študijného programu vyplýva zo študijného odboru 1.1.5 Predškolská a elementárna
pedagogika.
Absolvent je schopný sledovať nové poznatky v rýchlo sa rozvíjajúcich výchovných a
vzdelávacích disciplínach, v inštitúciách predškolskej výchovy a v zariadeniach voľnočasových
aktivít detí mladšieho školského veku (školské kluby, CVČ a pod.).
V priebehu štúdia absolvent získa najdôležitejšie vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné
ako prípravu na získanie úplného magisterského vzdelania.
Absolvent ovláda odborný obsah výchovných (hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná
výchova, literárna a dramatická výchova) a vzdelávacích (slovenský jazyk a matematika)
disciplín ako aj špecifickú oblasť ľudského poznania. S týmito vedomosťami dokáže aktívne
pracovať a využívať ich. Je spôsobilý celoživotne si rozširovať vedomosti a zručnosti vo svojej
špecializácii. Má primerané poznatky z metód výskumu a vývoja predškolskej a mimoškolskej
didaktiky.
Teoretické poznatky
Ťažisko vzdelávacieho procesu v teoretickej rovine spočíva na prednáškach, seminároch a
cvičeniach. Absolvent má vedomosti z aplikovaných výchovných (hudobná výchova, výtvarná
výchova, telesná výchova, literárna a dramatická výchova) a vzdelávacích (slovenský jazyk a
matematika) disciplín, ktoré rozširujú jeho oblasť poznania z predškolskej a elementárnej
pedagogiky. Ovláda súčasné teoretické modely kognitívnej socializácie a vzdelávania človeka.
Poskytujú sa mu široké teoretické znalosti, ktoré sú potrebné pre zvládnutie učiteľskej
spôsobilosti pri vyučovaní svojej špecializácie. To predpokladá taktiež individuálne štúdium
jednotlivca a u každého poslucháča dobrý prehľad v odbornej literatúre.
V priebehu štúdia získava poslucháč prehľad o súčasných trendoch odboru predškolskej a
elementárnej pedagogiky a poznáva najvýznamnejšie publikácie domácich i zahraničných
autorov. V priebehu tvorby bakalárskej práce sa má stať špecialistom na tematickú
problematiku a pripraviť sa tak na profesiu pedagóga a vychovávateľa. Uvedené vedomosti
absolvent dokáže aplikovať do svojej pedagogickej činnosti.
Praktické zručnosti
Praktické zručnosti získa absolvent odboru na seminároch, cvičeniach a pedagogickej praxi.
Pri písaní seminárnych prác sa sleduje schopnosť poslucháča pre samostatnú tvorivú prácu a
narábanie s dostupnou, pokiaľ možno najnovšou literatúrou a prameňmi. Počas
pedagogickej praxe sa poslucháč učí viesť a riadiť pedagogický proces v predškolských
zariadeniach a skupiny detí mladšieho školského veku.

Poslucháč je vedený k analytickému a syntetickému uvažovaniu, k osvojovaniu si nových
poznatkov a ich kritickému hodnoteniu. Absolvent sa má naučiť kriticky argumentovať a
vedieť zaujať a obhájiť vlastný názor na problém.
Absolvent odboru je vedený k tomu, aby vedel výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti
publikovať v podobe vedeckých a odborných prác.
Profil absolventa
Absolvent bakalárskeho štúdia je pripravený tak, aby mohol viesť edukačný proces v
predškolských výchovných zariadeniach a v zariadeniach voľnočasových aktivít detí
mladšieho školského veku (školské kluby, CVČ a pod.).
Absolvent získa najdôležitejšie vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné ako prípravu na
získanie úplného magisterského vzdelania.

