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Predmet: Špeciálna výchova a prevýchova mentálne postihnutých 

 
 

1. Špeciálna výchova jednotlivcov s mentálnym postihnutím – charakteristika jej špecifík, 

pojem, úloha, cieľ, predmet. 

2. Špeciálna prevýchova – osôb s mentálnym postihnutím – charakteristika, úloha, cieľ a 

význam, opodstatnenie a uplatnenie, výsledky a ich trvalosť. 

3. Špeciálna prevýchova – osôb s mentálnym postihnutím – fázy, mechanizmus, metódy 

a techniky prevýchovného procesu, zvyšovanie jeho úspešnosti. 

4. Osobnosť s mentálnym postihnutím – jej  determinanty, dedičnosť a prostredie, telesné 

a duševné zdravie. 

5. Výchovný vzor – význam pre  výchovu a prevýchovu osôb s mentálnym postihnutím, 

napodobňovanie, identifikácia, motivácia. 

6. Výchovná autorita (prirodzená a úradná, kladná a záporná) – jej význam vo výchove 

a prevýchove osôb s mentálnym postihnutím. Požiadavky kladené na  autoritu – 

osobnostný profil. 

7. Charakteristika prevýchovných zásad, význam a uplatnenie v praxi u osôb s mentálnym 

postihnutím. 

8. Charakteristika prevýchovných metód, význam a uplatnenie v praxi u osôb s mentálnym 

postihnutím. 

9. Formy a prostriedky špeciálnej výchovnej a prevýchovnej práce pedagóga so žiakmi 

s mentálnym postihnutím – rozhovory, besedy, exkurzie, vychádzky, šport a hry, 

záujmová činnosť... 

10. Význam špeciálnej výchovy k humanizmu a tolerancii v prevýchovnom pôsobení na 

osoby s mentálnym postihnutím. 

11. Význam estetickej a prosociálnej špeciálnej výchovy v prevýchovnom pôsobení na 

osoby s mentálnym postihnutím. 

12. Význam špeciálnej výchovy k hodnotám voľného času v prevýchovnom pôsobení na 

osoby s mentálnym postihnutím. 

13. Význam telesnej výchovy v špeciálnom prevýchovnom pôsobení na osoby s mentálnym 

postihnutím. 

14. Význam pracovnej výchovy v špeciálnom prevýchovnom pôsobení na osoby 

s mentálnym postihnutím. 

15. Význam náboženskej a etickej výchovy v špeciálnom prevýchovnom pôsobení na osoby 

s mentálnym postihnutím. 

16. Rodina – základný výchovný a prevýchovný činiteľ osôb s mentálnym postihnutím – jej 

definovanie, funkcie a poslanie, význam a špecifiká, determinanty, pozitíva, negatíva. 

17. Špeciálna výchova a prevýchova mimo vyučovania, iné výchovné a prevýchovné 

činitele osôb s mentálnym postihnutím. 

18. Špeciálna výchova a prevýchova osôb s viacnásobným postihnutím v kombinácii 

s mentálnym postihnutím umiestnených v špeciálnych výchovných zariadeniach.  

19. Osobnosť vychovávateľa osôb s mentálnym postihnutím – charakteristika, morálne 

osobnostné vlastnosti, profesionálna príprava a zručnosti. 

20. Evanjeliové východiská v prístupe k jednotlivcom s postihnutím. (Ježiš Kristus 

a posolstvo Evanjelia vo vzťahu k starostlivosti o jednotlivcov s mentálnym 

postihnutím. Jednotlivci s mentálnym postihnutím z hľadiska Katolíckej cirkvi. Kultúra 

života a civilizácia lásky ako predložená ponuka Katolíckej Cirkvi s ohľadom na ľudí s 

postihnutím.)  
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