
Tézy na štátne skúšky v študijnom programe 

predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín 

 

Predmet: edukácia sociálne znevýhodnených skupín  

 
 

1. Pedagogika a prostredie v edukácii sociálne znevýhodnených detí a žiakov. (Sociálne 

prostredie, rodinné prostredie, rodina a výchova, definícia rodiny,  funkcie rodiny). 

2. Pedagogika a prostredie v edukácii sociálne znevýhodnených detí a žiakov. (Edukačné 

- školské prostredie, edukačný proces, výchovná funkcia školy, kultúra školy, 

spolupráca školy s rodinou). 

3. Komunikácia v edukácii sociálne znevýhodnených detí a žiakov. (Pedagogická 

komunikácia, dialóg a monológ v pedagogickej praxi, sociálna klíma v školskej triede, 

špecifická skupina – školská trieda, voľnočasová výchova v škole). 

4. Pedagogika a socializácia v edukácii sociálne znevýhodnených detí a žiakov. (Obsah 

socializácie, sociálna rola, sociálny status, základné socializačné činitele).  

5. Pedagogika a socializácia v edukácii sociálne znevýhodnených detí a žiakov. 

(Sociálnosť v pedagogike, edukácia ako socializačný proces, zvýšená sekundárna 

socializácia v škole).  

6. Sociokultúrny handicap – negatívny faktor v procese socializácie a edukácie sociálne 

znevýhodnených detí a žiakov.  

7. Handicap ako výsledok kultúrneho konfliktu v edukácii sociálne znevýhodnených detí 

a žiakov. 

8. Handicap ako výsledok zlyhania školy konfliktu v edukácii sociálne znevýhodnených 

detí a žiakov. 

9. Handicap a etnická skupina (rómska) v edukácii sociálne znevýhodnených detí 

a žiakov. 

10. Sociálne znevýhodňujúce prostredie – základná charakteristika. 

11. Sociálne znevýhodňujúce prostredie - prístupy v zahraničí. 

12. Sociálne znevýhodňujúce prostredie - prístupy v Slovenskej republike. 

13. Sociálne znevýhodňujúce prostredie v edukácii sociálne znevýhodnených detí a žiakov 

a chudoba detí.  

14. Možnosti eliminácie problémov v edukácii detí (žiakov) pochádzajúcich zo sociálne 

znevýhodňujúceho prostredia. Teoreticko-filozofické východiská. (Princíp 

diferenciácie a individualizácie vo vzdelávaní. Kompenzačná edukácia sociálne 

znevýhodnených skupín žiakov. Princíp blízkej skúsenosti dieťaťa). 

15. Možnosti eliminácie problémov v edukácii detí (žiakov) pochádzajúcich zo sociálne 

znevýhodňujúceho prostredia. Teoreticko-filozofické východiská. (Princíp 

interpretačných kompetencií, princíp  pozitívneho čítania prejavov a histórie jeho 

nositeľa, princíp využívania praktickej inteligencie detí v edukácii sociálne 

znevýhodnených detí a žiakov). 

16. Možnosti eliminácie problémov v edukácii detí (žiakov) pochádzajúcich zo sociálne 

znevýhodňujúceho prostredia. Praktické, aplikované postupy (Predškolská výchova).  

17. Možnosti eliminácie problémov v edukácii detí (žiakov) pochádzajúcich zo sociálne 

znevýhodňujúceho prostredia. Praktické, aplikované postupy (nultý ročník ZŠ). 

18. Možnosti eliminácie problémov v edukácii detí (žiakov) pochádzajúcich zo sociálne 

znevýhodňujúceho prostredia. Praktické, aplikované postupy (pedagogický asistent). 

19. Možnosti eliminácie problémov v edukácii detí (žiakov) pochádzajúcich zo sociálne 

znevýhodňujúceho prostredia. Praktické, aplikované postupy (celodenný výchovný 

systém). 

20. Pedagogika a inkluzívne (edukačné) prostredie v edukácii sociálne znevýhodnených 

detí a žiakov. (Sociálna inklúzia, inkluzívne vzdelávanie, základné princípy 

inkluzívneho vzdelávania sociálne znevýhodnených detí a žiakov, inklúzia versus 

integrácia).  



21. Ďalšie pojmy a kategórie súvisiace s pojmom inklúzia. (Sociálne vylúčenie, 

marginalizácia, segregácia,  separácia, sociálna adaptácia). 

22. Ďalšie pojmy a kategórie súvisiace s pojmom inklúzia. (Sociálna zrelosť, školská 

pripravenosť, špeciálna výchovno-vzdelávacia potreba, intaktný žiak (dieťa), žiak 

(dieťa) so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, žiak (dieťa) zo sociálne 

znevýhodňujúceho prostredia, rómsky žiak (dieťa).  

23. Inkluzívne vzdelávanie v Slovenskej republike. (Medzinárodné dokumenty 

a dohovory, predpoklady budovania inkluzívneho prostredia škôl v SR). 

24. Charakteristika a špecifiká rómskych detí a žiakov pochádzajúcich zo sociálne 

znevýhodňujúceho prostredia v slovenskej škole.  

25. Edukácia sociálne znevýhodnených detí a žiakov - humanistické prístupy. (Systém 

DROMUS, systém THV...). 
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