
Sylabus ku kurzu 
Výučba študentov všetkých študijných programov v letnom semestri AR 2020/21 sa z dôvodu  
Covid-19 môže realizovať kombinovanou metódou. 

 

Kód: PdF.KVV/B-VJ-

de022/15, PdF.KVV/B-VU-

de014/15 

Názov: : Pedagogika výtvarného umenia 

Študijný program: Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov  

bakalársky študijný program 

Študijný odbor: 

Garant odboru: Prof. PaedDr. Jaroslava Šicková, akad. soch, PhD., prof. PaedDr. Daniela 

Valachová, PhD 

Kontakt a konzultačné hodiny:  

Katedra výtvarnej výchovy, Šoltésovej č. 4,  
Konzultačné  hodiny:  Štvrtok 14.00 - 15.00 hod 
                                     Piatok  8.00 -10.00 hod 

e-mail: kmet@fedu.uniba.sk 

Gestor kurzu: 

 

Zabezpečuje: Mgr. Miloš Kmeť, PhD. 

 

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 skončenia predmetu: hodnotenie  

priebežné 40 %, záverečné 60 % 

Priebežné hodnotenie: Predmet je priebežne hodnotený za samostatnú (prípadne skupinovú) prácu na 

zadanú tému. Priebežné hodnotenie bude za vypracovanie zadaných úloh (napr. scenára) s prepojením 

na odborovú metodiku. 

Záverečné hodnotenie: Prezentácia a obhajoba semestrálnej práce na zadanú tému. 

 

Študent nesmie chýbať na výučbe (zahŕňa aj možnú dištančnú formu) viac ako 3 krát. Inak je 

automaticky hodnotený FX v záverečnom hodnotení. 

 

Na udelenie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 91 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 

81 bodov, na hodnotenie C najmenej 71 bodov, na hodnotenie D najmenej 61 bodov a na hodnotenie E 

najmenej 51 bodov. 

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 
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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. 

9. -11. Realizácia projektu v skupine  

12.- 13. Hodnotenie a sebahodnotenie vo výtvarnej pedagogike 
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