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Projekt OP Vzdelávanie
Inovácia a implementácia nových foriem
vzdelávania FHPV PU v Prešove
1.1. Tvorba a inovácia študijných programov
a materiálov v oblasti vied o človeku a prírode

Termín realizácie: 10/2013 - 9/2015

Ciele projektu
Pilotná výučba nových a inovovaných predmetov:
Základy empirického výskumu pre andragógov
Resocializácia dospelých
Dejiny výchovy a vzdelávania dospelých I. a II.
Andragogické poradenstvo
Teórie vzdelávania dospelých
Príprava a spracovanie vysokoškolských učebných
textov:
Základy empirického výskumu pre andragógov
Resocializácia dospelých
Kapitoly z dejín výchovy a vzdelávania dospelých
Andragogické poradenstvo
Teórie vzdelávania dospelých
Kultúrno-osvetová andragogika
Cieľová skupina projektu
Študenti
denného
a
externého
I.
vysokoškolského štúdia odboru andragogika
Študenti
denného
a
externého
II.
vysokoškolského štúdia odboru andragogika

Členovia projektového tímu
Doc. PhDr. Eduard Lukáč, PhD.
Doc. PhDr. Ivana Pirohová, PhD.
PhDr. Katarína Mayerová, PhD.
PhDr. Marek Lukáč, PhD.
PhDr. Martina Lenhardtová, PhD.
Mgr. Gizela Brutovská, PhD.

stupňa
stupňa

Doc. PhDr. Eduard Lukáč, PhD.
eduard.lukac@unipo.sk
	
  
	
  
Počet hodín strávených na realizácii projektu: 400
Pilotná výúčba predmetu:
Dejiny výchovy a vzdelávania dospelých I. a II.
379
študentov
denného
štúdia
I.
stupňa
vysokoškolského štúdia odboru andragogika,
26
študentov
externého
štúdia
I.
stupňa
vysokoškolského štúdia.

Príprava a spracovanie vysokoškolských učebných
textov:
Kapitoly z dejín výchovy a vzdelávania dospelých,
ktorých cieľom je komparácia osvetového pôsobenia
na dospelých v minulosti a aktuálnych požiadaviek
v oblasti výchovy a vzdelávania dospelých. Do obsahu
učebných textov je zakomponované poznanie, ktoré
z hľadiska vtedajšieho ideologického ponímania bolo
prezentované tendenčne, resp. nebolo umožnené jeho
publikovanie.

Doc. PhDr. Ivana Pirohová, PhD.
	
  	
  	
  	
  	
  ivana.pirohova@unipo.sk

Počet hodín strávených na realizácii projektu: 200
Pilotná výúčba predmetu:
Teórie vzdelávania dospelých
40
študentov
denného
štúdia
II.
stupňa
vysokoškolského štúdia odboru andragogika,
116 študentov denného štúdia II. stupňa
vysokoškolského štúdia odboru.

Príprava a spracovanie vysokoškolských učebných
textov:
Teórie vzdelávania dospelých, ktorých cieľom je
analýza teórii humanistickej tradície vo vzdelávaní
dospelých, tradície kritickej reflexie vzdelávania
dospelých a pohľad postmoderny na edukáciu dospelých
v publikáciách R. Ushera, R. Edwardsa.

PhDr. Katarína Mayerová, PhD.
	
  	
  	
  	
  	
  katarina.mayerova@unipo.sk
	
  
Počet hodín strávených na realizácii projektu: 400
Pilotná výúčba predmetu:
Andragogické poradenstvo
119
študentov
denného
štúdia
I.
stupňa
vysokoškolského štúdia odboru andragogika,
9
študentov
externého
štúdia
I.
stupňa
vysokoškolského štúdia odboru andragogika,
19 študentov externého štúdia II. stupňa
vysokoškolského štúdia.

Príprava a spracovanie vysokoškolských učebných
textov:
Andragogické poradenstvo,
ktorých cieľom je
vymedziť v teoretickej rovine nosné pojmy, koncepcie,
ciele a úlohy a osvojenie efektívnej komunikácie, techník
a metód andragogického poradenstva s ohľadom
na diferenciácie poradenských služieb, za účelom
následného aplikovania poznatkov v praxi.

PhDr. Marek Lukáč, PhD.
	
  	
  	
  	
  	
  marek.lukac@unipo.sk
	
  
	
  
Počet hodín strávených na realizácii projektu: 400
Pilotná výúčba predmetu:
Resocializácia dospelých
183
študentov
denného
štúdia
I.
stupňa
vysokoškolského štúdia odboru andragogika.

Príprava a spracovanie vysokoškolských učebných
textov:
Resocializácia dospelých, ktoré sú zamerané
na proces, podoby a efekty resocializačného pôsobenia
na dospelých klientov sociálnej práce. Hlavným cieľom
resocializačného pôsobenia je nastolenie stratenej
rovnováhy v sociálnych vzťahoch, ktorá bola z rôznych
príčin narušená predchádzajúcim sociálne nežiaducim
správaním klienta.	
  

Mgr. Gizela Brutovská, PhD.
gizela.brutovska@unipo.sk	
  

Počet hodín strávených na realizácii projektu: 300
Pilotná výúčba predmetu:
Základy empirického výskumu pre andragógov
192
študentov
denného
štúdia
I.
stupňa
vysokoškolského štúdia odboru andragogika.

Príprava a spracovanie vysokoškolských učebných
textov:
Základy empirického výskumu pre andragógov,
ktorých cieľom je napomôcť študentom odboru
andragogika pri príprave a spracovaní vlastného
empirického výskumu. Študenti by mali byť schopní
naformulovať a analyzovať výskumný problém z oblasti
andragogiky, navrhnúť cieľ, hypotézy, pripraviť
výskumnú techniku, zrealizovať predvýskum.

PhDr. Martina Lenhardtová, PhD.
a	
  	
  martina.lenhardtova@unipo.sk	
  
	
  
	
  
Počet hodín strávených na realizácii projektu: 400
Príprava a spracovanie vysokoškolských učebných
textov:
Kultúrno-osvetová andragogika, ktorých cieľom je
vymedzenie postavenia kultúrno-osvetovej andragogiky
v systéme vied, kultúrno-osvetovej činnosti a kultúrnovýchovnej činnosti. Analyzujú
profesiu kultúrnoosvetového
pracovníka.
Dotýkajú
sa
analýzy
vzdelávacích potrieb v oblasti kultúrno-osvetovej
andragogiky. Ich obsahom sú druhy a formy kultúrnoandragogického pôsobenia, animácia kultúry. Jedným
z hlavných zámerov je uvedenie praktických príkladov
z oblasti tvorby metodiky prípravy animačnej aktivity,
zostavenia dramaturgického plánu, formulácie projektu
animačnej aktivity, prípadne podujatia rôznorodého
charakteru.

Webová stránka katedry andragogiky:
http://andragogika.weebly.com/

	
  

