
Sylabus 

 
Kód:  B-VU-de015 Názov: reflexívny didaktický seminár 

Študijný odbor: 38. učiteľstvo a pedagogické vedy 
Študijný program: výtvarná edukácia v kombinácii 
Garant programu: doc. akad. mal. Martin Činovský, ArtD. 
 
Kontakt a konzultačné hodiny: konzultácie je vhodné si vopred dohodnúť prostredníctvom e-mailu 
prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.                            
utorok: 12.00 - 14.00  
štvrtok: 12.00 - 14.00.(on-line, MS teams)  
tútorské: štvrtok: 14.00-15.00 (mgr. tútor, prezenčne)  
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: 
 
1.-5. sem. 

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenia...): 
seminár   
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 26   
Týždenný:   2 hodiny seminár,  prezenčne 

Počet kreditov: 
 
      3 

Podmieňujúce predmety: -  

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 100 % priebežne 
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): spracovanie priebežných úloh 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): spracovanie záverečnej práce 
Predmet je priebežne hodnotený úlohami na samostatnú i skupinovú prácu a  ukončený rozpravou 
a semestrálnou prácou na zadanú tému.  
Výučba študentov všetkých študijných programov v letnom semestri AR 2010/22 sa z dôvodu Covid-19 môže 
realizovať kombinovanou metódou. 

Cieľ predmetu: 
– pozná pedagogicko-diagnostický proces výtvarného vyjadrovania sa detí a mládeže v nadväznosti na 

profesionálne kompetencie výtvarného pedagóga, 
– ovláda princípy tvorby, projektovania a hodnotenia  pedagogického prostredia v primárnom a 

sekundárnom  vzdelávaní.   

Témy týždenných vyučovacích jednotiek: 
Seminár sa venuje sprostredkovaniu informácií o reflexívnej výučbe a reflexii ako možnosti rozvíjania 
sebahodnotenia a evalváciu procesu a produktu výtvarnej edukačnej praxe vzhľadom na obsahové zameranie 
študijného programu. 
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