
PEDAGOGIKA VIACNÁSOBNE POSTIHNUTÝCH 

Tézy na záverečné skúšky 

  

1. Úvod do problematiky. Význam predmetu Pedagogika viacnásobne postihnutých 

v študijnom pláne odboru PGMP. Terminologické upresnenie pojmu „viaceré chyby“,  

„deti s viacerými chybami“, „osoby s viacnásobným postihnutím“. Poukázanie na 

terminologickú nejednotnosť, na rôzne prístupy k definovaniu vyššie uvedených pojmov. 

Cudzojazyčná terminológia. Príčiny výskytu viacerých chýb, multikauzálna závislosť a 

mnohorakosť príčin viacnásobných postihnutí. Rôzne prístupy ku klasifikácii osôb 

s viacerými chybami. 

2. Predmet pedagogiky viacnásobne postihnutých (ďalej PVNP). Základy PVNP. Základy 

PVNP. Historiografia a metodológia PVNP. Filozofia špeciálnej výchovy     viacnásobne 

postihnutých. Komparatívna pedagogika VNP. Špeciálna pedeutológia. 

3. Vzdelávateľnosť a nevzdelávateľnosť VNP ako prekonané kritérium. Edukácia VNP ako    

súčasť rozvíjania ich osobnosti. 

4. Približný výskyt osôb s viacerými chybami v populácii. Najčastejšie sa vyskytujúce     

kombinácie postihnutí. Trendy výskytu viacnásobných postihnutí. Vyjadrenie častých    

kombinácií iných postihnutí s mentálnym postihnutím v rôznych definíciách a    

charakteristikách mentálnej retardácie. Postupný názorový posun na túto problematiku    

v posledných 30-tich rokoch. Problém mnohorakosti kombinácií. Problém  kombinácií    

ľahkých stupňov postihnutí. Problém „ skrytých“ kombinácií postihnutí. 

5. Otázka selekcie a diagnostikovania  viacerých chýb. Niektoré možnosti lekárskej    

diagnostiky. Niektoré možnosti psychologickej diagnostiky. Niektoré možnosti    

pedagogickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky detí s viacerými chybami. Niektoré    

možnosti zostavenia a aplikácie individuálnych špeciálnopedagogických diagnostických    

modelov u detí s viacerými chybami. 

6. Súčasný systém škôl a zariadení pre deti s viacerými chybami. Legislatívne otázky,    

smernice, vyhlášky a nariadenia ovplyvňujúce možnosti a spôsoby edukácie detí    

s viacerými chybami. Princípy zaraďovania detí s viacerými chybami do príslušných    

škôl. 

7. Teória komunikácie v pedagogike VNP. Vymedzenie pojmu augmentatívna  a alternatívna 

komunikácia. Niektoré metódy  a techniky Augmentatívnej a alternatívnej  komunikácie. 

Niektoré možnosti uplatnenia techník augmentatívnej a alternatívnej  komunikácie pri 

reedukácii a tvorení a rozvíjaní reči viacnásobne postihnutých osôb. 

8. Komplexná rehabilitácia VNP. Výchovná rehabilitácia VNP. Liečebná rehabilitácia VNP. 

Pracovná rehabilitácia VNP. Sociálna rehabilitácia VNP. 

9. Edukácia viacnásobne postihnutých.Princípy,proces,ciele,úlohy,metódy,formy,prostriedky   

edukácie VNP vo všeobecnosti.  Stratégie a modely edukácie VNP. 

10. Individualizácia edukácie VNP prostredníctvom individuálnych vzdelávacích 

(edukačných) programov (IVP).Základy tvorby IVP. 

11. Možnosti rozvíjania osobnosti ťažko viacnásobne postihnutých osôb. Špec. ped. 

diagnostika, stimulácia, edukácia, rehabilitácia. Kompenzačné pomôcky a technika. 
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