
Sylabus ku kurzu 
 
Kód: M-UPV012 Názov: Vizuálna kultúra a umenie v primárnom vzdelávaní 
Študijný program: 
Študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika 
Bakalársky študijný program: Učiteľstvo predprimárneho a primárneho vzdelávania  
Garant ŠP: doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD.   
Garant programu:   
 
Kontakt a konzultačné hodiny: 
prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD., Katedra výtvarnej výchovy, S-134 
streda: 10.00 11.30 
štvrtok: 11.30 - 13.00 
 
Gestor kurzu: 
Doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD.   

Zabezpečuje: 
prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD. 

Obdobie štúdia 
predmetu: 
 
         

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenia...): 
Seminár, prednáška, prax   
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Týždenný:   14 hodín           

Počet kreditov: 
 

4 

Podmieňujúce predmety: - 
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:   
Priebežné hodnotenie: test, samostatná práca, 28.10.2020, 29.10.2020 
Záverečné hodnotenie: skúška, záverečná práca 
Výučba študentov všetkých študijných programov v zimnom semestri AR 2020/21 sa z dôvodu Covid-
19 môže realizovať kombinovanou metódou. 
Cieľ predmetu: 
Cieľom kurzu je príprava učiteľov – špecialistov pre edukáciu kultúry a výtvarného umenia na 
primánom stupni vzdelávania, ktorí sú schopní kompetentne, profesionálne a odborne viesť tvorivé 
výtvarno-pedagogické aktivity so žiakmi v školskej výtvarnej edukácii, teoretickej reflexii vlastnej 
činnosti i činnosti žiakov, spolupráce v oblasti pedagogického výskumu. Kurz poskytne priestor na 
poznanie a osvojenie si teoretických východísk výtvarno-pedagogickej terminológie a ich aplikáciu 
v didaktickej rovine výtvarnej výchovy. 
Témy jednotlivých stretnutí: 

1. Výtvarná  výchova  v kurikulárnych  dokumentoch.  Charakteristika a cieľ predmetu.  
Poznávací a komunikačný obsah výtvarnej výchovy.   

2. Projektovanie obsahu a didaktický rozmer výtvarnej edukácie na primárnom stupni 
vzdelávania. Výtvarné umenie ako súčasť poznávacieho procesu a stimul detskej výtvarnej 
tvorby.  

3. Interdisciplinárne projektovanie edukačných (výtvarných) modelov a ich implementácia do 
výučby prierezových tém Štátneho vzdelávacieho programu.  

4. Osobnosť učiteľa. Zodpovedné a kompetentné rozhodovanie učiteľa v situáciách školskej 
výtvarnej výchovy na základne pochopenia špecifickosti výtvarno estetickej interakcie a 
vzťahu výtvarnej tvorby a tvorivých procesov. Úloha, funkcia a didaktické postupy učiteľa na 
vyučovacej hodine, formy a metódy práce. Funkčný slovník učiteľa výtvarnej výchovy.  

5. Hodnotenie a vytváranie hodnôt vo výtvarnej výchove. Hodnotenie a diagnostikovanie 
výtvarného prejavu. Teória a výtvarná prax. Predchádzanie formalizmu vo výtvarnej edukácii. 

6. Postupné nadobúdanie psychodidaktickej dimenzie profesionálnej kompetencie učiteľa vo 
výtvarnej výchove (v oblasti psychosociálnej, projektovej, realizačnej i reflektívnej). 

7. Priame výtvarné aktivity v školskom prostredí. 
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