Informačný list predmetu
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta: Kód predmetu:
Názov predmetu: Sociálna pedagogika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Externá forma štúdia: 8 hodín prednášok prezenčnou formou / semester,
distančné štúdium (28 hodín), možnosť konzultácie s pedagógom.
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. ročník, letný semester
Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky)
Podmieňujúce predmety: základy pedagogiky
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Externá forma štúdia: Záverečné hodnotenie prostredníctvom písomného testu (minimálna požiadavka úspešnosti
61 % celkového hodnotenia).
Výsledky vzdelávania:
Študenti absolvovaním predmetu získajú základné informácie o pojmoch, predmete, metodológii a vývojových
smeroch sociálnej pedagogiky ako vednej disciplíny a jej vzťah k iným vedným disciplínam. Oboznámia sa so
sociálno-patologickými javmi detí a mládeže v jednotlivých výchovných prostrediach, rozpoznajú vzťah
medzi sociálnou pedagogikou a sociálnou prácou. Na základe získaných poznatkov budú študenti vedieť
rozlíšiť význam a možnosti intervencie sociálneho pedagóga a sociálneho pracovníka.
Stručná osnova predmetu:
 Historické korene sociálnej pedagogiky (výchova v antike, sociálno-pedagogické myslenie v
stredoveku, novoveku, v súčasnosti).
 Vznik sociálnej pedagogiky ako vedy (praktický a teoretický smer).
 Sociálna pedagogika ako vedná disciplína (vymedzenie pojmov, predmet, obsah).
 Špecifiká metodológie v sociálnej pedagogike.
 Výchova a socializácia z pohľadu sociálnej pedagogiky.
 Prostredia a sociálna pedagogika.
 Rodina ako primárne výchovné prostredie.
 Škola, vrstovnícke skupiny, lokálne prostredie, mikro, makro, mezoprostredie, exoprostredie.
 Sociálno-patologické javy detí a mládeže.
 Vzťah sociálna pedagogika a sociálna práca.
 Sociálna pedagogika ako životná pomoc.
 Kompetencie sociálneho pracovníka.
Odporúčaná literatúra:
BOŠNÁKOVÁ, M. 2006. Základy pedagogiky. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2006.
KUDLÁČKOVÁ, B. 2009. Dejiny pedagogického myslenia. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2009.
KRAUS, B. 2008. Základy sociálnej pedagogiky. Praha : Portál, 2008.
BAKOŠOVÁ, Z. 2005. Sociálna pedagogika ako životná pomoc. Bratislava : FIF UK, 2005.
PRŮCHA, J. 1997. Moderní pedagogika. Praha : Portál 1997.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky: povinný predmet
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Vyučujúci:
doc. PhDr. Monika Bošňáková, PhD.
doc. PaedDr. PhDr. Pavol Tománek, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 14.02.2014
Schválil: prof. MUDr. Eva Grey, PhD.
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