
Metodické pokyny k realizácii súvislej pedagogickej praxe 

pre študentov 2. ročníka magisterského štúdia 

študijný odbor učiteľstvo Výchovy k občianstvu 

 

 

 Katedra filozofie FF UKF Nitra zabezpečuje prípravu študentov, budúcich učiteľov 

učebného predmetu občianska náuka na úrovni základných a stredných škôl. Súvislá 

pedagogická prax je nevyhnutnou súčasťou pregraduálnej prípravy, je zásadným 

predpokladom úspešného ukončenia univerzitného štúdia. 

 

Ciele pedagogickej praxe:  

-   metodicko-didaktické zvládnutie súvislej pedagogickej praxe na jednotlivých stupňoch 

škôl 

- schopnosť aplikovať diferencovaný metodický prístup k žiakom rôznych vekových 

kategórií 

- úspešné zvládnutie obsahovej roviny predmetu občianske náuka z aspektu didaktickej 

transformácie 

- schopnosť analyzovať a reagovať na špecifiká vyučovacieho procesu 

- podpora občianskej participácie 

- rozvoj osobnostných a profesijných hodnôt a zručností študentov 

 

Povinnosti študenta: 

- dodržiavať pracovnú dobu v škole na základe požiadaviek cvičného učiteľa 

- zoznámiť sa s poriadkom a organizáciou školy 

- dohodnúť s cvičným učiteľom časový harmonogram výstupov a dodržiavať ho 

- zoznámiť sa s učebnými osnovami predmetu, s časovo-tematickým plánom, 

dokumentáciou triedneho učiteľa 

- na základe pokynov cvičného učiteľa vypracovať funkčné písomné prípravy na 

vyučovanie s jasne formulovanými cieľmi a ostatnými požadovanými náležitosťami, 

prípravu konzultovať pred výstupom s cvičným učiteľom 

- študent je povinný akceptovať požiadavky cvičného učiteľa 

- po výstupe uskutočniť analýzu vyučovacej hodiny a následnú sebareflexiu svojej 

práce 

 

Kritériá pre udelenie kreditov: 

1. absolvovanie 15 vyučovacích hodín na úrovni základnej školy  

2. absolvovanie 15 vyučovacích hodín na úrovni strednej školy  

3. vypracovanie Analýzy súvislej pedagogickej praxe v odbore učiteľstvo Výchovy 

k občianstvu. Analýza bude koncentrovaná na autoreflexívne vyhodnotenie v zmysle 

odborno-metodickom 

- študent je povinný vypracovať analýzu aj na základe zapracovania konkrétnych 

príkladov z jednotlivých vyučovacích hodín a komparačného prístupu obsahujúceho 

poznatky a skúsenosti na úrovni základnej a strednej školy 



4. predložiť vyplnený Výkaz zo súvislej pedagogickej praxe na základnej škole 

Výkaz zo súvislej pedagogickej praxe na strednej škole 
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