Informačný list predmetu
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta: Kód predmetu:
Názov predmetu: Andragogika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Externá forma štúdia: 8 hodín semináru prezenčnou formou / semester,
distančné štúdium (16 hodín), možnosť konzultácie s pedagógom.
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník, letný semester
Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky)
Podmieňujúce predmety: bez podmienenia
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Externá forma štúdia: V priebehu semestra študent vypracuje seminárnu prácu. Seminárna práca je podmienkou
k záverečnému hodnoteniu. Záverečné hodnotenie prostredníctvom písomného testu (minimálna požiadavka
úspešnosti 61 % celkového hodnotenia).
Výsledky vzdelávania:
Študenti získajú vedomosti o základných andragogických pojmoch ako edukácia dospelých, dospelosť, ďalšie
vzdelávanie, celoživotné vzdelávanie a pod. Dokážu sa orientovať sa v procese vzdelávania dospelých vo vzťahu
k základným problémom sociálnej práce a vedia vysvetliť rozdielne a spoločné prvky medzi pedagogikou
a andragogikou ako vedou o edukácii dospelých. V praxi vedia flexibilne a altruisticky pracovať s rozdielnou
klientelou vďaka poznatkom z andragogickej komunikácie a konfliktoch v skupinách.
Stručná osnova predmetu:
 Základné andragogické pojmy – dospelosť, edukácia dospelých, celoživotné vzdelávanie (CZV), ďalšie
vzdelávanie, kontinuálne vzdelávanie, formálne, neformálne a informálne vzdelávanie, výchova,
sebavzdelávanie, učenie sa.
 Začlenenie andragogiky v pedagogických disciplínach a história andragogiky.
 Edukácia dospelých ako veda – jej predmet skúmania a systém, andragogické disciplíny, medzinárodné
dokumenty o vzdelávaní dospelých.
 Cieľové skupiny vo vzdelávaní dospelých, ciele obsah, metódy a formy vzdelávania dospelých.
 Druhy, formy a metódy ďalšieho vzdelávania (profesijné, záujmové, občianske...).
 Manažment vzdelávania, osobnosť andragóga, vzdelávatelia dospelých a poradenstvo.
Odporúčaná literatúra:
TOMÁNEK, P. 2013. Základy andragogiky a rodinnej výchovy pre sociálnych pracovníkov. Brno : Tribun EU,
210 s. ISBN 978-80-263-0301-5.
TOMÁNEK, P. 2013. Andragogika – teoretické východiská. Brno : Tribun EU, 75 s. ISBN 978-80-263-0348-0.
KRYSTOŇ, M. – SABOLOVÁ, G. 2004. Úvod do andragogiky a psychológie dospelých. Banská Bystrica :
Pedagogická fakulta UMB, 2004.
BENEŠ, M. 2003. Andragogka – teoretické základy. Praha : Eurolex Bohemia, 2003.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
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Vyučujúci:
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