
Katedra špeciálnej pedagogiky PdF UK, Račianska 59 Bratislava

TÉZ Y - na štátne záverečné skúšky (MOV-PMP)

1. Pedagogika mentálne postihnutých ako disciplína špeciálnej pedagogiky
a súvzťažné vedy.

2. História vývinu starostlivosti o mentálne postihnutých.

3. Systém inštitúcií pre výchovu a vzdelávanie mentálne postihnutých v SR.

4. Zdravotné postihnutie, mentálna retardácia - vymedzenie pojmov,
definovanie, charakteristika.

S. Stupne mentálnej retardácie .

6. Klasifikácia MP podľa druhov mentálnej retardácie a etiológia MP

7. Typy oligofrénie a demencie (charakteristika, prognóza, korekcia, terapia)

8. Hraničné pásmo a ľahká mentálna retardácia ( charakteristika, prognóza
vzhľadom na edukáciu, korekcia, terapia)

9. Stredná, ťažká a hlboká mentálna retardácia ( charakteristika, prognóza,
edukácia , korekcia, terapia, )

IO.Deti s ĽMD ( charakteristika, prognóza, edukácia, korekcia, terapia)

l l.Činitele utvárania osobnosti MP( dedičnosť, prostredie, výchova)

12.Proces výchovy MP v inštit. podmienkach ( ciel a obsah výchovy).

13.Telesná a pracovná výchova MP

14. Mravná a estetická výchova MP

lS.Výchova MP v rodine, predškolská a školská výchova MP

16. Výchova mimo vyučovania MP ( internáty, DM ) a výchova v DSS

l7.Vzdelávanie a vyučovací proces MP ( vzhľadom na stupeň MP a vek MP)



18. Vyučovací proces v ŠZŠ a OU pre MP.

19. Cieľ a obsah vzdelávania MP v OU a PŠ

20. Organizácia vyučovania v OU pre MP ( riadenie OU, hodiny v TV, PV, ...)

21. Aplikácia vyučovacích zásad vo vyučovaní MP v OU

22. Vyučovacie metódy a ich aplikácia vo vyučovaní MP (teória, prax, ) v OU

23. Špecifické vyučovacie metódy a organizačné formy aplikované v OU

24. Špecifiká vo výchove a vyučovaní rómskych detí v ŠZŠ a OU

25. Pred profesionálna orientácia a profesionálna príprava MP.

26. Aplikácia zásad názornosti, primeranosti a postupnosti v OU

27. Aplikácia zásad ind.prístupu a trvácnosti v OU .

28. Charakterizujte socializáciu MP a stupne zapojenia MP
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Tézy: Katedra špeciálnej pedal:ol:iky PdF UK.Račianska 59 Bratislava

TÉZ Y - na štátne záverečné skúšky (MOV-PMP)
Predmet - Špeciálna metodika odborných predmetov

1. Vzdelávanie mentálne postihnutých (ďalej MP) v
inštitucionalizovaných podmienkach-teoretická zložka vzdelávania

2. Charakterizujte, čím je špecifické teoretické vzdelávanie MP v oblasti
teórie odborných predmetov

3. Didaktika odborného predmetu( ďalej OP) charakteristika, predmet,
ciele .úlohy

4. Vysvetlite pojmem didaktika vo vzťahu k pojmu metodika
v odbornom predmete

5. Vzťah didaktiky odborných predmetov k iným vedeckým
disciplínam (hlavne pedagogickým)

6. Priebeh procesu vyučovania OP (vyučovacia hodina),vyuč. fázy

7. Medzi predmetové a vnútro predmetové vzťahy medzi
odborným predmetom, všeobecnovzdelávacím predmetom
a Odborným výcvikom pri vyučovaní MP

8. Problémy teoretického vyučovania v odbornom predmete u
mentálne postihnutých v odbornom učilišti ( ďalej OU) a ich
kauzalita

9. Komparácia teoretického a praktického vyučovania mentálne
postihnutých v OUvzhľadom na vyučovanie v OP a OV

10. Vyučovací proces - teoretická zložka v odbornom predmete-
charakteristika , úlohy, ciele

11.Vyučovací proces v OU- funkcie, fázy, úlohy, zameranie .cíele

1-----



l2.Vedenie pedagogickej dokumentácie na teoretickom vyučovaní

l3.Učebnice (obsah učiva) a učebné pomôcky aplikované v odbornom
predmete

l4.Základná - východisková pedagogická dokumentácia ( štátny
vzdelávací program, školský vzdelávací program, učebný plán v OP

lS.Didaktické zásady vo vyučovaní odborného predmetu.
( charakteristika, ciele, východiská)

l6.Uplatňovanie didaktických zásad názornosti a postupnosti vo
vyučovaní OP

17.Aplikácia didaktických zásad sústavnosti a vedeckosti vo vyučovaní OP

18.Uplatňovanie didaktických zásad jednoty teórie a praxe a zásady trvácnosti
vo vyučovaní OP

19.0rganizačné formy vyučovania v OP, rozdelenie, charakteristika,
klasifikácia, typy

20.Požiadavky na vyučovaciu jednotku (vyučovacia hodina OP)

2l.Priebeh vyučovania na vyučovacej hodine OP( štruktúra vyučovacej
hodiny)

22.Vyučovacie metódy, ich klasifikácia, zameranie a aplikácia vo
vyučovacom procese OP

23.Špecifické vyučovacie metódy, modifikované metódy a ich
aplikácia vo vyučovacom procese OP

24.Metóda viacnásobného opakovania a multisenzorická metóda a ich
použitie vo vyučovacom procese OP

2S.Algoritmickémetódy a metóda nadmerného zvýraznenia ínformácíe vo
vyučovacom procese MPv OP

- r-I----



26.0rganizačné formy teoretického vyučovania odborných predmetov

27.0dborná exkurzia v OP- príprava,cieľ,obsah, priebeh, záver

28.Faktory ovplyvňujúce efektívnosť vyučovania MP v odbornom
predmete (transformačný proces a premena vedomosti na poznatky)

29.Hodnotenie žiakov v odborných predmetoch- funkcie hodnotenia,
spôsoby, formy a kritéria hodnotenia

30.Plánovanie pedagogickej činnosti a príprava na vyučovaciu jednotku
v odbornom predmete
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Katedra špeciálnej pedagogiky PdF UK, Račianska 59 Bratislava

TÉZ Y - na štátne záverečné skúšky (MOV-PMP)
Predmet - Špeciálna metodika odborného výcviku

1. Charakterizujte predmet odborný výcvik (ďalej len OV) a jeho význam
v procese profesionálnej prípravy mentálne postihnutých (ďalej len
MP) žiakov.

2. Charakterizujte predmet didaktika Ov a vymedzte jej vzťah k
pedagogickým inepedagogickým disciplínam a popíšte jej význam
v smere Odborný výcvik.

3. Charakterizujte ciele a úlohy OVv procese prípravy MP žiakov na
povolanie ( obsah a zameranie učiva)

4. Charakterizujte základné pedagogické dokumenty) štátne vzdelávacie
programy, školské vzdelávacie programy, učebný plán, učebná osnova,
tematický plán, v predmete OV.

5. Charakterizujte osobnosť majstra Ov a odborný a osobnostný profil
absolventa OU

6. Popíšte systém riadenia vyučovacieho procesu v predmete OVv OU.

7. Charakterizujte psychické, somatické a sociálne predpoklady MP pre
vzdelávanie a pracovné aktivity počas štúdia v Odbornom učilišti.

8. Charakterizujte osobitosti motoriky MP z aspektu OV(ich odraz na
vytváranie pracovných pohybov, úkonov a
operácii).Charakterizujte pracovný pohyb, úkon I operáciu,
súbornú operáciu.

9. Charakterizujte vo všeobecnosti didaktické zásady aplikované v
predmete OV.

lO.Charakterizujte didaktickú zásadu názornosti a primeranosti v OV.

11.Charakterizujte didaktickú zásadu sústavnosti a individuálneho
prístupu v OV .

12.Charakterizujte zásadu trvácnosti, aktivity a uvedomelosti v OV .

13.Organizačné formy vyučovania - rozdelenie, tYPYIštruktúra.

14.Vyučovací deň v OV - charakterizujte jeho Štruktúru a priebeh.

15.Charakterizujte typy vyučovacích dní. Priebeh vyučovania v OVpočas
vyučovacieho dňa v OVna alokovanom pracovisku ( výhody,
nevýhody ..)

---,--- -- -



16.Priebeh vyučovania v OV počas vyučovacieho dňa nácviku nových
zručností v OVv OU

17.Exkurzia ako vyučovacia forma v predmete OV (druhy priebeh, záver)

18. Psychohygiena v OV, požiadavky bezpečnosti hygieny v OV

19.Vyučovacie metódy - rozdelenie, charakteristika a využívanie v OV.

20.Praktické vyučovacie metódy a ich využitie v OV,

21.Klasifikačné a diagnostické vyučovacie metódy a ich aplikácia v OV.

22.Špecifickémetódy a ich využitie v OV.

23.Metódy vysvetľovania a predvádzania pracovných pohybov, úkonov a
operácii

24.Metódy precvičovania a zdokonaľovania pracovných pohybov,
úkonov a operácii

2S.Metódy kontroly a hodnotenia úrovne pracovných zručností a
návykov

26.Organizácia v predmete OVv OU, metodika v predmete OV

27.Odbornosť MOVpožiadavky pre prácu s MP jedincami). Spolupráca
MOV,triedneho učiteľa, učiteľa OP, vychovávateľa, rodičov ....

28.Koordinácia a medzi predmetové vzťahy medzi teoreticko-odbornými
predmetmi a OV

29.Plánovanie pedagogickej činnosti a príprava na vyučovaciu jednotku
OV

30.Základná pedagogická dokumentácia - poslanie, využitie. Vedenie
denníka OV,výkazov prác, ekonomika a efektívnosť v predmete
OV.

-------



31.Motivačné Činitele ovplyvňujúce pracovné aktivity MP žiakov.

33.Vymedzenie pojmov - vedomostí, zručnosti, návyky,
vzdelávanie, vzdelanie, odbornosť, metóda, forma, pracovná
integrácia, sociálna adaptácia, socializácia, korekcia, intervencia.
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