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6. SOCIÁLNA A ŠPECIÁLNA ANDRAGOGIKA. SOCIALIZÁCIA A  SOCIALIZAČNÉ 
MECHANIZMY. SOCIÁLNA ANDRAGOGIKA, SOCIÁLNA PRÁCA A STAROSTLIVOSŤ. 
VÝZNAM ŠPECIÁLNEJ ANDRAGOGIKY, NÁSTROJE JEJ PÔSOBEN IA. 

SOCIÁLNA A ŠPECIÁLNA ANDRAGOGIKA  
 
Sociálna andragogika   
- vedná disciplína, do ktorej sa premietajú poznatky celej škály disciplín príbuzného 

charakteru:´ 
• sociológia, psychológia, andragogika,  
• sociálna pedagogika, sociálna psychológia,  
• teória výchovy a vzdelávania dospelých – skúma spojitosť výchova sociálneho 

prostredia, výchovu, výchovu ako zložku sociálneho formovania  
 
Členíme ju na:   

• funkcionálnu  – patrí sem predovšetkým sociálne učenie–výchova, formovanie 
a utváranie dospelého člověka 

• intencionálnu  – aktivity sa realizujú predovšetkým inštitucionálne, realizujú sa vo 
vzťahu k sociálnemu statusu, orientácie na interpersonálne vzťahy, sociálna 
starostlivosť a pomoc dospelému) 

 
Predmetom sociálnej andragogiky je: 

• vzdelávanie, výchova a pomoc dospelému pri jeho priebežnej integrácii do života 
spoločnosti (zaradenie, uplatnenie, sebarealizácia) 

• pomoc pri zmenách, ktorých riešenie je mimo možnosti (schopnosti) dospelého, 
pomoc človeku v sociálnej núdzi 

 
Cieľom je:  

1. výchova k rešpektovaniu sociálnych noriem 
2. výchova a vzdelávanie k očakávanému plneniu sociálnych rolí 
3. výchova k schopnosti vytvárať si adekvátne interpersonálne vzťahy 
4. výchova k zlepšovaniu sociálnych vzťahov prehlbovaním schopnosti komunikácie 

(partnerstvo, solidarita) 
5. výchova k prekonávaniu egoistického pragmatizmu 

 
Sociálna andragogika je tiež súčasťou sociálnej práce, najmä ak sociálna práca využíva poznatky 
andragogiky pre zvýraznenie účinnosti neadragogických aktivít. 
 
Špeciálna (resocializa čná) andragogika  

- je veda o špeciálnej výchove, vzdelávaní a pomoci znevýhodneným dospelým osobám 
- teória a metodika výchovy, vzdelávania a poradenstva pre dospelých so: 
- špeciálnymi edukačnými potrebami - pre zmyslovo, telesne a mentálne postihnutých, 

zdravotne, sociálne a kultúrne znevýhodnených  
- pre iné kategórie osôb špeciálnej edukácie, napr. dlhodobo hospitalizovaní, 

rekvalifikovaní po úraze, drogovo závislí, delikventní, nezamestnaní, prisťahovaní z 
cudziny a pod. 

- Poslaním špeciálnej andragogiky je pomáhať postihnutým i narušeným jednotlivcom 
na rýchle prispôsobenie sa meniacim sa podmienkam pracovného a spoločenského 
života vytváraním a upevňovaním ich kompenzačných a adaptačposlaním špeciálnej 
andragogiky je pomáhať postihnutým i narušeným jednotlivcom prispôsobiť sa 
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meniacim sa podmienkam pracovného a spoločenského života vytváraním a 
upevňovaním ich kompenzačných a adaptačných mechanizmov 

 
 
Predmetom špeciálnej andragogiky je: 

- skúmanie podstaty a zákonitostí edukácie osôb, ktoré sú telesne, zmyslovo, duševne 
alebo  psychosociálne postihnuté 

- je súčasťou defektológie.  
                        

Defektológia  – náuka o človeku, postihnutým telesnou, zmyslovou alebo duševnou vadou. 
 
K znevýhodneným skupinám patria predovšetkým pracovníci so zdravotným postihnutím (ZPS), 
ale aj absolventi základných škôl, mladiství nezamestnaní, ženy po návrate z MD alebo osoby 
prepustené z liečenia po dlhodobej pracovnej absencii, matky s malými deťmi, osoby 
v preddôchodkovom veku, občania po návrate z výkonu trestu a pod.. 
 
Význam špeciálnej andragogiky, nástroje jej pôsobenia 
poslaním špeciálnej andragogiky  je pomáhať postihnutým i narušeným jednotlivcom na rýchle 
prispôsobenie sa meniacim sa podmienkam pracovného a spoločenského života vytváraním a 
upevňovaním ich kompenzačných a adaptačných mechanizmov. 
 
Človek sa celý život musí pripravovať a ku stálej adaptácii do životných podmienok napomáhajú 
tieto základné antropogenetické procesy: 
antropogenetický trojuholník 

� personalizácia  
� socializácia   
� enkulturácia  

Majú rovnaký cieľ - utváranie a rozvíjanie osobnosti (sociálnej skupiny), jej vzťahu k svetu, ľuďom 
a spoločnosti - tieto tri prvky pôsobia v neoddeliteľnej jednote ako tri vrcholy trojuholníka 
 
 
SOCIALIZÁCIA A SOCIALIZA ČNÉ MECHANIZMY 
 
Socializácia 

- proces, v ktorom si jedinec v priebehu života osvojuje špecifické formy správania   
a začleňuje sa do spoločnosti, v ktorej žije 

- z hľadiska výchovného sa jedná o osvojovanie sociálnych regúl a prípravu pre výkon  
sociálnych rolí, socializáciu možno preto chápať aj ako jednu z dimenzií výchovy 

- v socializačnom procese má významné miesto adaptačný proces (prispôsobovanie sa 
organizmu meniacim sa podmienkach prostredia) 

- adaptácii človeka slúžia najmä: dedičnosť (východisko), výchova a vzdelávanie 
 
Hlavné činitele socializácie: rodina, vrstovníci, škola, dorozumievacie prostriedky 
 
Cieľom socializácie  je jednoznačnejšie zaradenie jedinca do spoločnosti požadovaným 
spôsobom participácie. 
 
Obsah socializácie je daný: 

- spôsobom života určitej spoločnosti 
- potrebou zmien meniacej sa spoločnosti 

Stotožniť sa s obsahom socializácie, znamená osvojenie si výtvorov určitej kultúry, stotžniť sa 
s nimi a tak navodiť psychický predpoklad participácie. 
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Socializa čné mechanizmy 
Pojem mechanizmu procesu socializácie znamená proces vzájomného pôsobenia, v ktorom sa 
z cieľa stáva výsledok. 
Má dve základné zložky: 

- vzdelávanie – jeho sociálne riadenie 
- regulačné sociálne pôsobenie 
- Výsledok je teda výsledkom sociálne riadeného učenia.  

 
Sociálna regulácie môže byť: 

- zámerná 
- polozámerná 
- mimovoľná 

 
Mechanizmus procesu socializácie je proces interakcie subjektu a objektu socializácie. Teda 
riadenie vývoja jedinca prostredníctvom riadenia aktov jeho učenia. Neodmysliteľná je aj druhá 
zložka – mechanizmus sociálnej regulácie učenia jedinca, teda také ovplyvňovanie procesov 
učenia, aby výsledky učenia zodpovedali cieľom socializácie. 
Učenie nemusí byť len zámerné, intencionálne, či polozámerné, ale môže byť aj spontánne, 
sociálne nekontrolované, pretože každý jedinec je pri uspokojovaní svojich potrieb v stálej 
interakcii s okolím, od ktorého stále prijíma informácie a podnety. Preto je proces učenia stály. 
 
 
SOCIÁLNA PRÁCA A STAROSTLIVOS Ť 
 
Sociálna práca 
- špecifická odborná činnosť, ktorá smeruje: 

- k zlepšeniu vzájomného prispôsobovania jednotlivcov, rodín, skupín a životného 
prostredia, v ktorom žijú 

- k rozvíjaniu sebaúcty, vlastnej zodpovednosti jednotlivcov s využitím schopností osôb, 
medziľudských vzťahov a zdrojov poskytovaných spoločnosťou 

 
Sociálna práca sa prelína so sociálnou andragogikou a to v týchto činnostiach: 

- poskytovanie sociálnej prevencie vytváraním podmienok k obmedzovaniu sociálneho 
rizika  

- sociálna diagnostika (rozpoznávanie a mapovanie sociálnych problémov) 
- poskytovanie sociálnoprávneho poradenstva 
- poskytovanie sociálnej pomoci  
- sociálny výskum 
- sociálne analýzy a koncepčné činnosti (tvorba sociálnych programov a plánovania) 
- vzdelávanie odborníkov pre sociálnu prácu 

 
Sociálna starostlivos ť 

- je činnosť súvisiaca s fyzickým ošetrovaním osôb a osobnou starostlivosťou 
o jednotlivca 

- nie je považovaná za sociálnu prácu 
 
 
VÝZNAM ŠPECIÁLNEJ ANDRAGOGIKY, NÁSTROJE JEJ PÔSOBEN IA 
 
Poslaním špeciálnej andragogiky je pomáhať postihnutým i narušeným jednotlivcom prispôsobiť 
sa meniacim sa podmienkam pracovného a spoločenského života vytváraním a upevňovaním ich 
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kompenzačných a adaptačných mechanizmov. 
 

 
 
 
Význam špeciálnej andragogiky, nástroje jej pôsobenia: 

- rozvoj prostredníctvom vzdelania, získania kvalifikácie a rekvalifikácie 
- komplexný prístup k riešeniu problematiky so špeciálnymi potrebami ZP 
- zavedenie systému komplexnej diagnostiky a rehabilitácie – odstraňovanie 

psychologických aj ekonomických bariér, pripravovať sa na vstup na trh práce ... 
- vytvárať systém prevencie a pomoci pre mládež, (predčasný odchod zo školy, nezáujem o  

pokračovanie v štúdiu - rozvoj osobnosti, rozvíjať pre nich motivačný a inovačné postupy 
na udržanie záujmu, profesijnej orientácie ...)  

- hľadať nové formy pracovného uplatnenia 
- podporovať CŽV a postupy začlenenia do zamestnania pre osoby poškodené 

diskrimináciou 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


