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Kontakt a konzultačné hodiny: 
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Katedra výtvarnej výchovy 

Číslo miestnosti 134, budova na Šoltésovej ul. 

Gestor kurzu: 

prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD. 

Zabezpečuje: 

prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD. 

Obdobie štúdia 

predmetu: 

 

4. sem 

 

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenia...): 1 

hodina prednáška, 1 hodina seminár, 1 hodina 

pedagogickej praxe, prezenčne 

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 39 hodín 

Týždenný:   3 hodiny 

Počet 

kreditov: 

4 

Podmieňujúce predmety: Didaktika výtvarnej výchovy 1 

Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 50/50 % skúška, skupinový projekt 

Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: individuálny projekt 

Cieľom kurzu Študent po absolvovaní predmetu: 

– má základné relevantné poznatky o výtvarnom vyjadrovaní detí a mládeže v širšom 

filozofickom a psychologickom kontexte, v kontexte súčasnej doby, 

– ovláda princípy tvorby a projektovania pedagogického prostredia v edukačnom 

prostredí, 

– je schopný organizovať činnosť žiakov najmä v mimo školských a mimovyučovacích 

aktivitách, 

– ovláda základy pedagogickej komunikácie, individuálnej a tímovej práce pri riešení 

odborných a pedagogických problémov s dôrazom na výtvarnú edukáciu. 

Obsah vyučovania: 

Predmet je zameraný na sprostredkovanie metód, foriem a prostriedkov didaktickej reality v 

kontexte voľnočasovej a záujmovej výtvarnej výchovy so zameraním na regionálnu výchovu 

a tradičnú ľudovú kultúru. Študent získa základnú orientáciu nie len v pedagogicko-výtvarnej 

terminológii, ale aj poznanie kontextových špecifík didaktiky výtvarnej edukácie so 

zameraním na voľnočasové aktivity. Semináre budú zamerané na koncipovanie projektov z 

hľadiska súčasného chápania voľnočasovej výtvarnej edukácie s dôrazom na rozvoj vzťahu k 

regiónu, prírode, architektúre, ľudovému remeslu a ľudovému umeniu. V rámci pedagogickej 

praxe si študent overí získané vedomosti v edukačnej praxi. 
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26.02.2020 Múzeum mesta 

Bratislavy 

12.15 Nádvorie starej 

radnice 

Vstup voľný 

04.03. 2020 Múzeum mesta 

Bratislavy 

12.15 Nádvorie starej 

radnice 

Vstup voľný 

11.03. 2020 ÚĽUV 

13.00 na Obchodnej pred 

ÚĽUV-om 

Exkurzia 1 eur 

 

18.03. 2020 ÚĽUV 

12.30 na Obchodnej pred 

ÚĽUV-om 

Tvorivé dielne 6 eur 

25.03. 2020 SNG 

12.45 pred Berlinkou 

Vstup voľný 

01.04. 2020 Kunsthale 

12.30 pred budovou 

Vstup voľný 

08.04. 2020 Galéria mesta Bratislavy, 

Pállfyho palác, Panská 

19, 12.45 hod. 

Vstup voľný 

15.04. 2020 Nedbalka 

Pred galériou 13.00 

4 eur 

22.04. 2020 Slovenské centrum 

dizajnu, Kollárovo nam. 

10., 12.45 hod. 

Bude upresnené 

   

   

 


