
Sociální pedagogika 

 

Rozsah:  2/0  

3 kredity 

Ukončení: zkouška 

Metody hodnocení: Písemný test a seminární práce v rozsahu 8 - 12 stran na vlastní téma 

ze sociální pedagogiky nebo speciální pedagogiky. 

 

Cíle předmětu: 

Cílem předmětu sociální pedagogika je seznámit studenty se současným pojetím oboru 

sociální pedagogika a s postavením profese sociálního pedagoga. Obsahově souvisí s 

předměty Rizikové skupiny a Specifické metody sociální práce tak, aby byly naplněny 

minimální standardy vzdělávání sociálních pracovníků. 

 

Cílem předmětu je: 

- umět popsat vlivy různých výchovných prostředí a pochopit jejich provázanost; 

- znát různé komunikační přístupy při práci s vybranými cílovými skupinami; 

- znát různé druhy sociálního učení a umět je využívat při práci; 

- pochopit smysl ústavní výchovy, znát její trendy, rozumět situaci dětí a mládeže v ústavní 

výchově; 

- znát základy salesiánské pedagogiky, rozumět jejím specifikům v současné výchově; 

- znát specifika výchovy mimo vyučování a pravidla přípravy různých programů. 

 

Osnova: 

 Sociální pedagogika jako vědní disciplina, předmět SP, postavení SP v ČR, profese 

speciálního pedagoga, základní pojmy. 

 Výchova a prostředí, různá výchovná prostředí. 

 Možnosti výchovy, vliv prostředí, výchova intencionální a funkcionální. 

 Rodina, škola, vrstevníci, komunita. 

 Poruchy chování, děti a mládež s poruchami chování, ADD, ADHD, přístup k dětem s 

poruchami chování, výchovná opatření ve škole. 

 Spolupracující organizace (školní poradenství, SVP, DgÚ, sociální služby podle 

zákona č. 108). 

 Ústavní a ochranná výchova, organizace, přístupy, trendy. 

 Základy salesiánské pedagogiky. 

 Základy teorie výchovy, složky výchovy, jejich cíle, specifika a metody, možnosti 

využití ve volnočasových aktivitách, při práci s dětmi a s mládeží s poruchami chování 

(multikulturní výchova, mediální výchova, rozumová výchova, pracovní výchova, 

osobnostní a sociální výchova…). 
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