
Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých   

bakalársky študijný program 

Predmet: Pedagogika mentálne postihnutých I. 
 

 
1. Pedagogika jednotlivcov s mentálnym postihnutím (PMP) – subdisciplína špeciálnej 

pedagogiky. Postavenie PMP v sústave vied. Súvzťažné vedy. 

2. Systém pedagogiky jednotlivcov s mentálnym postihnutím (PMP). Teoretické základy PMP, 

terminológia, vedecký jazyk. 

3. Metodológia pedagogiky jednotlivcov s mentálnym postihnutím. 

4. História PMP v starostlivosti o jednotlivcov s mentálnym postihnutím. (Vývoj starostlivosti o 

jednotlivcov s mentálnym postihnutím. Počiatky cielenej výchovy a vzdelávacej činnosti. 

Priekopníci starostlivosti o jednotlivcov s mentálnym postihnutím v SR a ČR: Karel Slavoj 

Amerling; Karel Herfort; Josef Zeman; Viliam Gaňo; Vladimír Predmerský). 

5. Filozofia PMP. Integrácia, inklúzia.  
6. Mentálne postihnutie – vymedzenie pojmu, definovanie, charakteristika. (Klasifikácia 

mentálneho postihnutia podľa druhov, klinických foriem, typov a stupňov postihnutia. Hraničné 

problémy v pedagogike mentálne postihnutých – vzdelávanie žiakov s IQ 70 – 85). 

7. Mentálne postihnutie v kombinácii s inými postihnutiami. Komunikácia – možnosti 

alternatívnej, augmentatívnej komunikácie. Eventuality výchovnej intervencie. 

8. Diagnostika v PMP. Diagnostické možnosti vychovávateľa jednotlivcov s MP. Selekcia 

a zaraďovanie jednotlivcov s MP do špeciálnych škôl a zariadení. 

9. Súčasný systém špeciálnych škôl a zariadení pre jednotlivcov s MP, ich charakteristika, 

organizácia. 

10. Predškolská výchova dieťaťa s mentálnym postihnutím – ciele, úlohy, obsah. Štátny 

vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie ISCED 0 a jeho aplikácia vo vzťahu 

k špeciálnym výchovným potrebám detí s mentálnym postihnutím. 

11. Výchova detí a mládeže s mentálnym postihnutím v domovoch a školských kluboch v zložkách: 

pracovná výchova, výtvarná výchova, telesná výchova, hudobná výchova. 
12.   Výchova detí a mládeže s mentálnym postihnutím v domovoch a školských kluboch v zložkách: 

rozumová výchova, zmyslová výchova, rečová výchova, prosociálna výchova, náboženská 

výchova, dramatická výchova. 
13. Výchova dospelých s mentálnym postihnutím  v domovoch sociálnych služieb. 

14. Výchova detí, mládeže, dospelých s MP v rodine. Spolupráca rodiny a inštitúcie pri výchove detí 

s mentálnym postihnutím. 

15. Problematika výchovy rómskych žiakov a  v špeciálnych výchovných zariadeniach. 

16. Profesijná orientácia jednotlivcov s MP v špeciálnych zariadeniach. Profesionálne, pracovné 

a sociálne uplatnenie jednotlivcov s MP. 

17. Osobnosť špeciálneho vychovávateľa, jeho odborný a osobnostný profil, kompetencie 

v procese výchovy jednotlivcov s MP. Príprava špeciálneho pedagóga na výchovnú činnosť. 

18. Výchova a vzdelávanie detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z.. (Štátny vzdelávací program a školský vzdelávací program, 

výchovný program  – základné charakteristiky).  

19. Možnosti špeciálno-pedagogickej intervencie u detí s MP v ranom veku. 

20. Možnosti špeciálno-pedagogickej intervencie u dospelých osôb s MP.  
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