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Kontakt a konzultačné hodiny:  

Katedra výtvarnej výchovy, Šoltésovej č. 4,  

konzult. hodiny: štvrtok 11:15 – 13:15, piatok 11:00 – 14:00 
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Obdobie štúdia 

predmetu: 

 

 

 

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

seminár 

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 

Týždenný:   3 hodiny  

Počet 

kreditov: 3 

 

Podmieňujúce predmety: 

Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu:  Predmet je ukončený hodnotením prezentácie 

edukačného projektu a čiastkových semestrálnych prác na zadané témy. 

priebežne 70 %, záverečné 30 % 

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

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): vypracovanie a prezentácia 

edukačného projektu 

 

Hodnotenie: 

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

Cieľom kurzu: Študent po absolvovaní predmetu: 

- ovláda princípy tvorby a projektovania v prostredí kultúrno-vzdelávacích inštitúcií, 

- je schopný organizovať činnosť žiakov najmä v mimovyučovacích a mimoškolských 

aktivitách a voľnočasových aktivitách, 

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

odborných a pedagogických problémov. 

Obsah vyučovania: 

Kurz sa zameriava na galerijnú pedagogiku, ako špecifickú oblasť múzejnej pedagogiky, s jej 

osobitou obsahovou náplňou. Zameriava sa na hľadanie rôznych foriem komunikácie dieťaťa 

so svetom umenia a kultúry s dôrazom na oblasť výtvarného umenia. získa kompetenciu viesť 

výtvarno-tvorivé aktivity v oblasti galerijnej a múzejnej pedagogiky. 

1. Osobnosť učiteľa v súvislosti s galerijnou pedagogikou – činnosti súvisiace s priamou 

edukačnou činnosťou a činnosti súvisiace s galerijnou činnosťou 

2.-3. Interpretácia výtvarného diela 

4. Výtvarný jazyk – výrazové prostriedky a princípy 

5. Výtvarné dielo ako prostriedok komunikácie 

6. Hra – princíp komunikácie a edukácie v galerijnej pedagogike 

6.-8. Príprava projektu galerijnej pedagogiky – metodika a spôsoby práce so žiakmi, ktorá 

umožní získať kompetenciu viesť výtvarno-tvorivé aktivity v oblasti galerijnej pedagogiky. 
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9. -11. Realizácia projektu v skupine  

12.- 13. Hodnotenie a sebahodnotenie vo výtvarnej pedagogike 
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