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1. Teoretické modely nemeckej sociálnej pedagogiky (SP ako tretia výchovná inštitúcia, 

ofenzívna sociálna pedagogika, SP orientovaná na životné okolie, model SP J. 

Schillinga) 

2. Vplyv poľskej sociálnej pedagogiky na rozvoj sociálnej pedagogiky na Slovensku. H. 

Radlinská, R. Wroczynski. Pedagogika prostredia, pedagogika sociálnej starostlivosti. 

3. Prístupy k sociálnej pedagogike v 90. rokoch 20. storočia (vzťah prostredia a výchovy, 

otázky výchovy človeka a právneho nároku na výchovu, výchova ako pomoc všetkým 

vekovým kategóriám, zameranie na odchýlky sociálneho správania sa). 

4. Inovačné smery v rozvoji sociálnej pedagogiky na Slovensku. Sociálna pedagogika ako 

životná pomoc. Sociálna pedagogika a resocializácia a reedukácia. Sociálna pedagogika 

orientovaná na zdravie, sociálna pedagogika zameraná na prevenciu. 

5. Sociálna pedagogika rodinného prostredia. Dysfunkčná rodina a výchova detí. Deti 

ohrozené rodinným prostredím. Syndróm CAN. Sociálno-výchovná pomoc deťom. 

6. Tradície, súčasnosť a trendy v náhradnej rodine. Formy starostlivosti, vzdelávania 

a výchovy detí bez biologických rodičov. Profesionálne rodičovstvo. 

7. Sociálno-výchovná činnosť v školskom prostredí. Sociálno-problémové správanie sa 

detí: porušovanie školského poriadku, porušovanie disciplíny, záškoláctvo. 

Charakteristiky a možnosti riešenia problému. 

8. Sociálno-patologické javy v školskom prostredí: šikanovanie v škole, aktéri a obete 

šikanovania, dôsledky šikanovania. Sociálno-výchovná práca s obeťami šikanovania. 

9. Deti a mládež ulice. Príčiny túlania sa detí a mládeže na ulici. Dôsledky pobytu na ulici. 

Možnosti sociálno-výchovnej pomoci deťom a mládeži na ulici v nízko prahových 

zariadeniach. 

10. Cieľové skupiny sociálnej pedagogiky: deti a mládež zo sociálne znevýhodneného 

prostredia, deti a mládež rómskeho etnika, deti a mládež nadané a talentované, deti 

a mládež sociálne a emocionálne narušené. 

11. Sociálny pedagóg. Všeobecné a špecifické kompetencie sociálneho pedagóga podľa 

autorov: Kraus, Bakošová, Határ, Niklová, Kamarášová 

12. Sociálny pedagóg v škole, v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny, v zdravotníctve 

a v iných rezortoch. Uplatnenie jeho kompetencií a metód sociálnej pedagogiky 

a výchovy.  
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