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Anotácia:
Kurz poskytuje študentom informácie o základných cieľoch výchovy k občianstvu, orientuje
ich vo vednom pozadí a vo výchovných postupov občianskej náuky. Vysvetľuje postavenie
predmetu Občianska náuka v našom školstve. Predmet pobeží e-learningovou formou.
Poznámka k priebehu výučby
Výučba denných študentov všetkých študijných programov v zimnom semestri AR 2018/19
sa bude realizovať kombinovanou metódou.
Kombinovaná metóda výučby znamená striedanie prezenčnej a dištančnej metódy výučby.
Prezenčná metóda výučby bude realizovaná priamou účasťou študentov na výučbe podľa
rozvrhu. Dištančná metóda výučby bude realizovaná najmä na základe komunikácie
vyučujúcich so študentmi elektronickou formou (napr. prostredníctvom univerzitného elearningového prostredia moodle na moodle.uniba.sk, e-mailovou komunikáciou)
a konzultáciami s vyučujúcimi v priestoroch, ktoré sú pridelené katedrám.
Absencia študentov počas prezenčnej výučby sa bude tolerovať len z vážnych zdravotných
dôvodov, ktoré študent musí dokladovať lekárskym potvrdením.
Ciele:
Rozvoj poznania:
 O štruktúre a cieľoch výchovy k občianstvu.
 O vedeckých základoch výchovy k občianstvu.
Rozvoj schopností a zručností:
 Schopnosť vnímať vnútornú jednotu výchovy k občianstvu.
 Rozvoj schopnosti argumentácie.
Okruhy:
1. Hlavné kategórie a zacielenie výchovy k občianstvu
Občan, občianstvo, demokracia, zmluva slobodných občanov, občianske práva a povinnosti,
občianske cnosti a zručnosti.
2. Vedné disciplíny v pozadí výchovy k občianstvu
Vedné disciplíny - politológia, právo, ekonómia, sociológia, filozofia, etika, religionistika,
estetika, história.
3. Zahraničné skúsenosti so školskou výchovou k občianstvu
Americký model, škandinávsky model, nemecký a stredoeurópsky model, iné modely.
4. Postavenie Občianskej náuky v našom školstve

Štátny vzdelávací program, učebné plány. Mnohostrannosť a vnútorná jednota Občianskej
náuky.
5. Didaktické východiská Občianskej náuky
Úlohy študentov a ich hodnotenie:
Predmet pobeží e-learningovou formou. V priebehu semestra budú študenti riešiť priebežné
úlohy, do posledného týždňa priamej výučby nazbierajú body nevyhnutné pri získanie
hodnotenia.
Web pre e-learningové prostredie: https://moodle.uniba.sk/moodle/moodle18/
Klasifikácia:
A
……………
B
……………
C
……………
D
……………
E
……………
Fx
……………

100-90 bodov
89-80 bodov
79-70 bodov
69-60 bodov
59-50 bodov
menej ako 50 bodov
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 A ďalšia literatúra podľa povahy konkrétneho problému.

