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NÁZOV PREDMETU: ŠTÁTNA SKÚŠKA DIPLOMOVÁ PRÁCA S OBHAJOBOU
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU:
Súčasťou štátnej skúšky je samostatná časť štátnej skúšky z teórie a didaktiky príslušného
predmetu (táto má samostatný infolist, kde sú špecifikované požiadavky na ŠS z daného
aprobačného predmetu každý za 2 kredity) formou kolokvia, otázky sú formulované v podobe
širšie koncipovaného problému, súvisiaceho s diplomovou prácou, ktorého riešenie od
študenta vyžaduje znalosť poznatkov, uvedených v tézach ku štátnej skúške. Tieto vychádzajú
zo sociálno-vedného, pedagogickopsychologického a odborovo didaktického kontextu
odboru. (citované z informačného listu predmetu Štátna skúška Diplomová práca
s obhajobou).
RÁMCOVÉ TEMATICKÉ OKRUHY Z PREDMETU DIDAKTIKA PEDAGOGIKY

1. Obsah edukácie predmetu ... - školské dokumenty, vzdelávacie programy – štátne,
školské, učebnice. Špecifiká predmetu ...
2. Učivo, didaktická analýza učiva predmete ...
3. Edukačné ciele – formulácie, taxonómie cieľov vo vzťahu k predmetu ...
4. Metódy a koncepcie vyučovania predmetu ...
5. Organizačné formy – vyučovacie hodina, typy.
6. Učebné otázky a úlohy v predmete ...
7. Hodnotenie žiakov. Didaktické testy, slovné skúšanie a hodnotenie, iné formy
hodnotenia v predmete ...
8. Projektovanie a plánovanie výučby predmetu ... Príprava učiteľa na vyučovanie ...
9. Osobnosť učiteľa daného predmetu.
Súčasťou podmienok absolvovania predmetu môže byť aj portfólio napr. písomných príprav
z pedagogickej praxe, ale aj portfólio iných materiálov, ktoré sú presne špecifikované za
daný predmet. Diskusia k portfóliu materiálov bude súčasťou kolokviálnej skúšky. Čas
odovzdania materiálov študentmi je v kompetencii jednotlivých katedier.
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