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Obdobie štúdia 

predmetu: 

 

 

 

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

seminár 

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 

Týždenný:   2 hodiny  

Počet 

kreditov: 3 

 

Podmieňujúce predmety: 

Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: 100% priebežného hodnotenia. Predmet je 

priebežne hodnotený úlohami na samostatnú prácu a ukončený semestrálnou prácou 

a referátom na zadanú tému.   

Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): spracovanie zadaných úloh  

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): vypracovanie semestrálnej práce 

 

Hodnotenie: 

A (100 – 91), B (90 – 81), C (80 – 71), D (70 – 61), E (60 – 51), Fx (50 – 0). 

Cieľom kurzu: Kurz je zameraný na získanie základných teoretických vedomosti a 

praktických skúseností o artefiletike. Študent nadobudne praktické skúsenosti o možnostiach 

využitia artefiletiky v edukačnom prostredí v primárnom a sekundárnom vzdelávaní a 

voľnočasovej edukácii. 

Študent  po absolvovaní predmetu: 

- pozná a chápe základné teoretické  aspekty artefiletiky, 

- je schopný organizovať činnosť žiakov najmä v mimovyučovacích školských, mimoškolských 

aktivitách a voľnočasových aktivitách 

- je schopný riešiť základy pedagogickej komunikácie, individuálnej a tímovej práce pri 

riešení odborných a pedagogických problémov. 

Obsah vyučovania: 

1. Úvodné stretnutie. Čo je obsahom artefiletiky. 

2. Vymedzenie oblasti artefiletiky a metódy jej realizácie. 

3. Artefiletika verzus Arteterapia 

4. Štruktúra artefiletickej hodiny 

5. – 7. Osobnosť učiteľa artefiletiky. Spôsoby a formy práce učiteľa na hodine artefiletiky. Hra 

a reflexia v artefiletike. 

8. – 11. Projekt na zadané témy. Forma, príprava, realizácia, hodnotenie. 

12. – 13. Prezentácia a hodnotenie projektov.  
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