Tézy na ŠS pre magisterské štúdium PZP
Pedagogika zrakovo postihnutých a edukácia zrakovo postihnutých
Téza 1:
a) Pedagogika zrakovo postihnutých (PZP) – terminologické vymedzenie,
začlenenie do sústavy vied, vnútorné členenie, ciele, úlohy, predmet.
Supportívne disciplíny pedagogiky zrakovo postihnutých.
b) Úprava textov pre žiakov so zrakovým postihnutím. Úprava textov pre
slabozrakých. Úpravy a modifikácie textov pre nevidiacich. Zvukové knihy.
Téza 2:
a) Charakteristika a diferenciácia zrakovo postihnutých – vymedzenie
základných skupín jednotlivcov s poruchami zraku a ich charakteristika,
vertikálny a horizontálny aspekt diferenciácie, etiológia, symptomatológia.
b) Predmet Informatika pre žiakov so zrakovým postihnutím.
Téza 3:
a) Komplexná rehabilitácia zrakovo postihnutých na Slovensku. Liečebná
rehabilitácia. Sociálna rehabilitácia. Pracovná rehabilitácia. Výchovná
rehabilitácia. Inštitucionálna starostlivosť v rámci komplexnej rehabilitácie.
b) Primárne vzdelávanie zrakovo postihnutých – terminologické vymedzenie,
ciele, úlohy, formy, metódy, prostriedky. Didaktika ako základ pre uvážlivé
a erudované organizovanie procesov učenia sa a učenia.
Téza 4:
a) Poznávacie procesy jednotlivcov so zrakovým postihnutím, ich
charakteristika a špecifiká. Vyššie a nižšie kompenzačné mechanizmy.
b) Úprava podmienok školskej práce individuálne integrovaných žiakov so
zrakovým postihnutím.
Téza 5:
a) Vzdelávanie detí a žiakov so zrakovým postihnutím v bežných školách.
Špeciálnopedagogická podpora vzdelávania detí a žiakov so zrakovým
postihnutím v bežných školách. Školský špeciálny pedagóg. Terénny špeciálny
pedagóg.
b) Individuálne výchovno-vzdelávacie programy. Tvorba a princípy tvorby
IVVP. Obsahová náplň IVVP pre zrakovo postihnutých.

Téza 6:
a) Štruktúra, popis a uplatnenie systému Braillovho písma (reliéfnobodového písma) v edukačnej praxi. Písmo ako prostriedok gramotnosti.
Písmo ako prostriedok komunikácie.
b) Ciele výchovy a vzdelávania žiakov primárneho a nižšieho stredného
vzdelávania. Didaktické zásady vzdelávania zrakovo postihnutých.
Téza 7:
a) Komunikácia jednotlivcov so zrakovým postihnutím. Špecifiká písomnej
komunikácie nevidiacich. Špecifiká ústnej komunikácie nevidiacich. Špecifiká
písomnej komunikácie slabozrakých a čiastočne vidiacich. Špecifiká ústnej
komunikácie slabozrakých a čiastočne vidiacich. Komunikačné stratégie
u zrakovo postihnutých. Špecifiká nonverbálnych prejavov komunikácie
u slabozrakých a čiastočne vidiacich.
c) Predmet Priestorová orientácia/pohybová výchova.
Téza 8:
a) Priestorová orientácia a mobilita jednotlivcov so zrakovým postihnutím.
Orientačný bod. Orientačný znak. Makropriestor. Mikropriestor. Klzná prstová
technika (trailing). Rozvíjanie predstáv o priestore. Orientácia v interiéri
a v exteriéri. Orientácia a chôdza po schodoch. Chôdza so sprievodcom.
Orientácia a chôdza s vodiacim psom. Vodiaci pes. Charakteristika. Špecifiká
chôdze so psom. Výcvik vodiaceho psa. Plemená vodiaceho psa.
b) Špecifiká vzdelávania zrakovo postihnutých (predprimárne vzdelávanie,
primárne vzdelávanie, nižšie stredné vzdelávanie). Všeobecné edukačné
stratégie. Didaktické postupy v edukácii zrakovo postihnutých.
Téza 9:
a) Tyflografika - charakteristika informačného deficitu zrakovo postihnutých,
úlohy tyflografiky v rozvoji jednotlivcov so zrakovým postihnutím, štandardy
v tyflografike /reliéfny bod, reliéfna, reliéfna plocha/, úlohy tyflografiky vo
výchove a vzdelávaní detí a žiakov so zrakovým postihnutím.
b) Vzdelávací program pre žiakov so zrakovým postihnutím pre primárne
a nižšie stredné vzdelávanie, pre primárne umelecké vzdelávanie a nižšie
sekundárne umelecké vzdelávanie (stručná charakteristika, ciele vzdelávania,
vzdelávacie oblasti, organizačné podmienky výchovy a vzdelávania,
personálne zabezpečenie výchovy a vzdelávania, materiálno-technické
zabezpečenie vzdelávania).
Téza 10:
a) Dlhá biela palica. Funkcie dlhej bielej palice. Držanie DBP – základné,
ceruzkové, diagonálne. Techniky DBP – klzná, kyvadlová.
b) Špecifiká edukačného procesu slabozrakých žiakov/žiakov so zvyškami
zraku. Didaktické postupy v edukácii slabozrakých žiakov/žiakov so zvyškami
zraku.

Téza 11:
a) Pomôcky a prístroje pre zrakovo postihnutých. Kompenzačné pomôcky.
Korekčné pomôcky. Digitálne a asistenčné technológie. PC programy pre
zrakovo postihnutých.
c) Špecifiká edukačného procesu nevidiacich žiakov. Didaktické postupy
v edukácii nevidiacich.
Téza 12:
a) Inštitucionalizácia detí a žiakov so zrakovým postihnutím. Vzdelávacie
inštitúcie pre zrakovo postihnutých. Ciele a úlohy vzdelávacích inštitúcií pre
zrakovo postihnutých.
b) Špecifiká komunikácie v edukačnom procese. Komunikačné stratégie u ZP.
Komunikácia ako didaktický prostriedok.
Téza 13:
a) Špeciálno-pedagogické poradenstvo pre jednotlivcov so zrakovým
postihnutím. Ciele, zameranie, úlohy. Špecifiká poradenského procesu
s jednotlivcami so zrakovým postihnutím.
b) Profil absolventa primárneho a nižšieho stredného vzdelávania. Všeobecné
kompetencie. Kompetencie špecifického kurikula.
Téza 14:
a) Charakteristika osobnostného profilu tyflopedagóga. Možnosti jeho
odborného a osobnostného rastu.
b) Prípravný ročník pre žiakov so zrakovým postihnutím – obsah, špecifiká,
didaktické postupy, význam, úlohy.
Téza 15:
a) Špecifiká ranej a predškolskej starostlivosti o deti so zrakovým
postihnutím.
b) Úprava ilustrácií pre žiakov so zrakovým postihnutím. Úprava ilustrácií pre
slabozraké a pre nevidiace deti a žiakov. Hmatové knihy. Didaktika zavádzania
ilustrácií do edukačného procesu.
Téza 16:
a) Špecifiká starostlivosti o jednotlivcov s postproduktívnom veku.
b) Charakteristika oblasti Špeciálnopedagogická podpora. (Individuálne
tyflopedické cvičenia. Priestorová orientácia/pohybová výchova).
Téza 17:
a) Pedagogika voľného času. Možnosti záujmových aktivít u jednotlivcov so
zrakovým postihnutím – detstvo, dospelosť.
b) Predmet Individuálne tyflopedické cvičenia – nevidiaci žiaci. Didaktické
postupy.

Téza 18:
a) Organizácie, inštitúcie a záujmové združenia pre zrakovo postihnutých –
ÚNSS, RSZP, SKN, MVO, OZ, Centrum na podporu študentov so ŠP pri UK ai.
Participácia inštitúcií spolupracujúcich s rezortom školstva na komplexnej
starostlivosti o jednotlivcov so zrakovým postihnutím.
b) Predmet Individuálne tyflopedické cvičenia – slabozrakí žiaci. Didaktické
postupy.
Téza 19:
a) Možnosti neformálnej diagnostiky vizuálnych možností žiakov
v edukačnom procese.
b) Didaktická analýza a projekcia učiva. Hodnotenie, posudzovanie
a evaluácia edukačného procesu.
Téza 20:
a) Reedukačný proces a jeho podmienky. Reedukácia zraku u detí
v predškolskom veku a v mladšom školskom veku. Nácvik jednotlivých zložiek
zrakového vnímania (nácvik orientácie v priestore, nácvik zrakovej
diferenciácie, nácvik schopnosti zrakovej analýzy a syntézy, nácvik zrakovej
pamäti, nácvik vnímania farieb, nácvik vnímania tvarov).
b) Edukácia jednotlivcov so zrakovým postihnutím v podmienkach bežných
ZŠ, SŠ. Integrácia/inklúzia jednotlivcov so zrakovým postihnutím.
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