
Pedagogická prax 3 (A,B)    Termín praxe: 19.2. – 6.4.2018 

Pedagogická prax 3 (A,B) je povinným predmetom v učiteľských študijných programoch v magisterskom 

stupni štúdia. Prax je realizovaná v letnom semestri 2. ročníka.  

V kombinovanom študijnom programe si študent zapisuje PGP 3 (A) za prvý predmet v kombinácii 

a PGP 3 (B) za druhý predmet v kombinácii; v jednopredmetovom študijnom programe si študent 

zapisuje PGP 3 (A aj B).  

Rozsah výučbových hodín praxe:  

PGP 3 (A) - 30 hodín náčuvov a výstupov a min. 15 hodín rozborov/študent 

PGP 3 (B) - 30 hodín náčuvov a výstupov a min. 15 hodín rozborov/študent 

 

Denník z pedagogickej praxe je potrebné odovzdať do 13.4.2018!!! (na sekretariáte KAPESO) 

 

Zároveň je potrebné sa následne zúčastniť popraxového stretnutia v termíne: 25.4.2018 11.00hod. M-313 

 

Pedagogická prax 3 (A,B) v študijnom programe Učiteľstvo pedagogiky (v komb.) 
Pedagogická prax 3 (A,B) je v študijnom programe Učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)  

v akademickom roku 2017/18 organizovaná 2 spôsobmi: 

 

1. Na cvičných Stredných odborných školách pedagogických v Bratislavskom kraji.                    

Prax v rozsahu 45 hodín tvorí 24 hodín náčuvov (výučba vedené cvičným učiteľom a praktikantom), 6 

hodín výstupov a 15 hodín rozborov podľa časového harmonogramu vypracovanom strednou odbornou 

školou. 

Denník pedagogickej praxe 3 (A,B) pri tomto spôsobe organizovania praxe má obsahovať: 

- Úvodný list denníka, 

- vyplnenú a podpísanú Prezenčnú listinu o absolvovaní pedagogickej praxe (1 ks), 

- vyplnený a podpísaný Hodnotiaci protokol študenta cvičným učiteľom (1 ks), 

- vybrané vyplnené pozorovacie protokoly (10 ks),  

- písomné prípravy na realizované výstupy (6 ks), ktorých rozsah a formu Vám nepredpisujeme, keďže tá 

má slúžiť Vám. Každá príprava by má obsahovať základné identifikačné údaje o výstupe (dátum, čas, 

ročník, triedu, vyučovací predmet, názov preberanej témy/učiva, didaktickú analýzu učiva, vymedzené 

ciele a scenár vyučovacej jednotky (vrátane jasného pomenovania použitých metód a organizačných 

foriem výučby).  

- reflexiu pedagogickej praxe (1 ks), ktorej rozsah, obsah a formu Vám nepredpisujeme, nakoľko s ňou už 

skúsenosti z predchádzajúcich praxí máte. 

 

 

2, Na Gymnáziu Ladislava Novomeského v Bratislave a PdF UK v Bratislave 

Prax v rozsahu 45 hodín tvorí 15 hodín náčuvov na Gymnáziu Ladislava Novomeského v Bratislave 

podľa časového harmonogramu vypracovanom školou, 6 hodín virtuálnych náčuvov (videozáznamy 

výučby) výučby vo vybraných inovatívnych a alternatívnych školách individuálne podľa usmernení 

metodičky praxe Dr. Tóblovej a 24 hodín náčuvov, výstupov/mikrovýstupov a rozborov na praxovom 

seminári, ktorý sa uskutoční pod vedením Dr. Tóblovej a Dr. Stakoša 21.2., 28.2., 7.3., 14.3., 21.3. a 28.3. 

(vždy streda) v čase 13:00 – 14:30 hod. a 15:00 – 16:30 hod. v miestnosti Š-263. 

Denník pedagogickej praxe 3 (A,B) pri tomto spôsobe organizovania praxe má obsahovať: 

- Úvodný list denníka, 

- vyplnenú a podpísanú Prezenčnú listinu o absolvovaní náčuvov (15 vyučovacích jednotiek) na 

Gymnáziu Ladislava Novomeského v Bratislave (1 ks), 

- vybrané vyplnené pozorovacie protokoly (10 ks), 

- písomné prípravy na realizované výstupy/mikrovýstupy (2 ks), ktorých rozsah a formu Vám 

nepredpisujeme, keďže tá má slúžiť Vám. Každá príprava by má obsahovať základné identifikačné údaje 

o výstupe (dátum, čas, ročník, triedu, vyučovací predmet, názov preberanej témy/učiva, didaktickú 



analýzu učiva, vymedzené ciele a scenár vyučovacej jednotky (vrátane jasného pomenovania použitých 

metód a organizačných foriem výučby).  

- analýzu výučby v inovatívnych a alternatívnych školách (bližšie informácie poskytne Dr. Strakoš na 

praxovom seminári 21.2. o 15:00 hod. 

- reflexiu pedagogickej praxe (1 ks), ktorej rozsah, obsah a formu Vám nepredpisujeme, nakoľko s ňou už 

skúsenosti z predchádzajúcich praxí máte. 

 

Všetky tlačivá dokumentov potrebných na vypracovanie Denníkov pedagogickej praxe 3 (A-B) sú 

dostupné na stránke: https://www.fedu.uniba.sk/oznamy_prax/  

 

Témy mikrovýstupov na PdF UK v Bratislave v bloku 13:00 – 14:30 hod. (Dr. Tóblová): 

1. Pedagogika – pojem a predmet, základné pedagogické pojmy 

2. Vzťah pedagogiky k iným vedám, pedagogické disciplíny a ich predmety 

3. Všeobecná didaktika ako veda a jej aktuálne úlohy 

4. Školský manažment v systéme pedagogických vied 

5. Pedagogika voľného času a výchova mimo vyučovania 

6. Sociálna pedagogika, vymedzenie, základné pojmy 

7. Špeciálna pedagogika, predmet, základné pojmy 

8. Integrácia vo výchove a vzdelávaní, základné formy, stupne a zásady integrácie 

9. Pedagogický výskum, druhy a metódy pedagogického výskumu. 

10. Faktory rozvoja osobnosti, ciele a funkcie výchovy 

11. Teória výchovy, celistvý model výchovy a jeho prvky 

12. Výchovné prostredie a výchovné inštitúcie 

13. Metódy výchovy 

14. Výchovné obsahy / zložky / subsystémy výchovy a ich osobitosti 

15. Vzdelávacia sústava v Slovenskej republike 

16. Školská legislatíva a rozvíjanie školstva v SR 

17. Formy vzdelávania v jednotlivých obdobiach života, celoživotné vzdelávanie 

18. Kľúčové kompetencie a možnosti ich rozvíjania 

19. Príprava učiteľov na profesiu v SR 

20. Triedny učiteľ, jeho funkcia a úlohy. 

Témy mikrovýstupov na PdF UK v Bratislave v bloku 15:00 – 16:30 hod. (Dr. Strakoš): 

21. Výchova a vzdelávanie v staroveku 

22. Výchova a vzdelávanie v stredoveku 

23. Výchova a vzdelávanie na prahu novoveku, humanizmus a renesancia 

24. Život a dielo J. A. Komenského 

25. Výchovné koncepcie J. Locka, J. J. Rousseaua a J. F. Herbarta 

26. Školstvo v Rakúsko-Uhorsku a Československu v 18. – 20. storočí 

27. Školstvo a jeho zmeny u nás po roku 1945 

28. Reformno-pedagogické hnutia 1.polovice 20 storočia 

29. Prínos J. Deweyho a A.S. Neilla pre rozvoj pedagogiky 

30. Prínos A. Maslowa a C. Rogersa pre rozvoj pedagogiky 

31. Didaktický systém a jeho systémotvorné prvky 

32. Charakteristika výučby, typy výučby 

33. Ciele vo výučbe a ich operacionalizácia 

34. Taxonómie cieľov výučby a ich význam 

35. Základné pedagogické dokumenty v SR a ich charakteristika 

36. Charakteristika a triedenie metód výučby 

37. Organizačné formy výučby 

38. Materiálne prostriedky výučby 

39. Kontrola výsledkov výučby 

40. Medzinárodné merania vo vzdelávaní 

https://www.fedu.uniba.sk/oznamy_prax/

