Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
Informácie o rozširujúcom štúdiu učiteľstvo histórie

Vzdelávanie v odbore história je jedným z ťažiskových smerovaní
súčasného školstva. Nárast extrémizmu a xenofóbie je spôsobený okrem
iných faktorov aj nedostatkom poznatkov z oblasti dejín. Ľudstvo sa už
mnohokrát dostalo do kontaktu s problémami, s ktorými je konfrontované
aj v súčasnosti. Väčšinou to viedlo k napätiu a k eskalácii. Je preto
nevyhnutné zlepšiť vzdelávanie v oblasti dejepisu a skvalitňovať výchovu
nových učiteľov. Program rozširujúceho štúdia učiteľstvo histórie umožní
pedagogickým zamestnancom získať kvalifikačný predpoklad na
výučbu ďalšieho aprobačného predmetu (histórie), a tým prispieť
k napĺňaniu jednej z potrieb súčasného školstva, t. j. potreby
kvalifikovaných učiteľov histórie.
Forma kvalifikačného vzdelávania: kombinovaná
Rozsah kvalifikačného vzdelávania: 200 hodín, 24 mesiacov (4 semestre)
Spôsob ukončenia kvalifikačného vzdelávania: záverečná skúška
a obhajoba záverečnej práce
Uchádzač o štúdium rozširujúceho štúdia sa prihlási prostredníctvom
písomnej prihlášky v termíne zverejnenom na internetovej stránke fakulty.
Poplatok za štúdium: 280 €/sem. (224 €/sem. pre členov Klubu absolventov
FF KU)
Podrobnejšie informácie o organizácii štúdia, hodnotení študijných
výsledkov, záverečných skúškach a ukončení štúdia sa nachádzajú
v Smernici o rozširujúcom štúdiu na FF KU v Ružomberku.
Učiteľstvo histórie

Ciele vzdelávania
Účastník kvalifikačného vzdelávania:
a)
získa potrebnú úroveň odborných poznatkov v oblastiach
slovenských (národných) a svetových (všeobecných) dejín a
didaktiky,
b)
spozná najnovšie trendy vo vyučovaní histórie, a to nielen
v rovine teoretickej, ale aj praktickej,
c)
rozšíri si svoje vzdelanie nielen o lepšiu znalosť histórie ako
takej, ale aj v oblasti umenia alebo latinského jazyka,
d)
v priebehu tvorby záverečnej práce sa stane špecialistom na
zvolenú tému, v rámci ktorej prejaví svoju schopnosť tvorivo
pracovať s využitím prameňov tak primárnych, ako aj sekundárnych
vrátane kritickej analýzy a vlastnej argumentácie.
Obsah programu vzdelávania
Vo všeobecnosti bude vzdelávanie v tomto programe spočívať štyroch
hlavných oblastiach:
1.
Slovenské (národné) dejiny – kde absolvent získa najnovšie
poznatky zo slovenských dejín počnúc sťahovaným národov
a príchodom slovanských kmeňov do Karpatskej kotliny
a končiac nežnou revolúciou v roku 1989.
2.
Svetové (všeobecné) dejiny – študenti získajú potrebný
všeobecný prehľad o najdôležitejších udalostiach svetových
dejín počnúc pravekom a antickým období a končiac najnovším
vývojom po druhej svetovej vojne.
3.
historická propedeutika – študent získa vedomosti z oblasti
pomocných vied historických, latinského jazyka, historiografie,
dejín európskeho umenia, úvodu do štúdia histórie alebo
metodológie histórie a ďalších.
4.
Didaktika histórie – študenti získajú teoretické aj praktické
znalosti o výučbe histórie a oboznámia sa s najnovšími trendmi
v tejto oblasti. Predmety tejto oblasti sú didaktika 1, 2
a pedagogická prax.
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Študijný plán
(podrobnejšie informácie o jednotlivých predmetoch sa nachádzajú v
informačných listoch predmetov, v ktorých sú obsiahnuté tematické
okruhy príslušného predmetu, literatúra, rozsah výučby i cieľ jednotlivých
predmetov.)

učiteľstvo histórie
Názov predmetu

Semester

Úvod do štúdia histórie a historický proseminár

1.

Počet
hodín
10

Pravek Európy

1.

10

Dejiny staroveku 1

1.

10

Všeobecné dejiny do roku 1492

1.

10

Dejiny európskeho umenia

1.

10

Všeobecné dejiny 1492 – 1789

2.

10

Dejiny staroveku 2

2.

10

Pomocné vedy historické

2.

10

Slovenské historiografia

2.

10

Slovenské dejiny do roku 1526

2.

10

Slovenské dejiny 1526 – 1848

3.

10

Všeobecné dejiny po roku 1789 – 1918

3.

10

Slovenské dejiny po roku 1848 – 1914

3.

10

Latinský jazyk 1

3.

10

Didaktika dejepisu 1

3.

10

Všeobecné dejiny po roku 1918

4.

10

Slovenské dejiny po roku 1914

4.

10

Metodológia histórie

4.

10

Pedagogické prax

4.

10

2

Didaktika dejepisu 2

4.

Záverečná skúška – História s didaktikou
Obhajoba záverečnej práce

3

10

