Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul

Erik ŽOVINEC, PaedDr., PhD.

Dátum a miesto narodenia

1977 v Trnave

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast

1996-2001 – Univerzita Komenského v Bratislave,
Pedagogická fakulta. Učiteľstvo špeciálnych škôl:
pedagogika mentálne postihnutých.
2004 – rigorózna skúška a obhajoba rigoróznej práce
v odbore Učiteľstvo pre I.
stupeň
v špecializácii
Pedagogika na PF UKF v Nitre.
2005-2009 – doktorandské štúdium v odbore Pedagogika na
PF UKF v Nitre.

Ďalšie vzdelávanie

2001 – Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B.
Eľkonina – certifikát.
2002 – Odborný kurz: Raná logopedická intervecia /Dr. E.
Abrahamsen,USA/.
2004 – Odborný kurz: Poruchy učení a chováni /Dr. O.
Zelinková/.
2007 – kurz Čtěnářské dovednosti – IPPP Praha, Akr.
MŠMT 21 095/2005-25-207.
2008 – FIE I - ICELP Praha.
2009 – FIE II - ICELP Praha.
2013 – Sindelar Institute Wien- Výcvik: Dielčie oslabenie
výkonu (trvá).

Priebeh zamestnaní

2001-2002 – ZŠ Nerudova v Hlohovci – prípravný ročník
pre deti s poruchami reči.
2002 -2003 – Špeciálnopedagogická poradňa pri ZŠ
Nerudova, Hlohovec.
2002-2008 – PPP Hlohovec.
2003 – doposiaľ – Pedagogická fakulta, UKF v Nitre.
Odborný asistent na Katedre pedagogiky.

Priebeh pedagogickej činnosti
(pracovisko/predmety)

V súčasnosti sa zameriava predovšetkým na oblasť prípravy
učiteľov preprimárneho a primárneho stupňa, učiteľov
akademických predmetov, učiteľov pedagogiky
v kombinácii a vychovávateľov v oblasti vzdelávania
a výchovy žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami. Vyučuje viacero predmetov, ktoré súvisia so
špeciálnopedagogickým minimom pre učiteľské
a pedagogické smery. V odbore Pedagogika pôsobí ako
tútor. V rámci svojej pedagogickej činnosti realizuje a
zabezpečuje prednášky a semináre v dennom a externom
bakalárskom a magisterskom štúdiu na PF UKF v Nitre. Ide
o nasledovné predmety v príslušných študijných odboroch:
UVVP / UAP Pedagogika a Pedagogika
Výchova detí s poruchami učenia a správania – prednášky
a semináre
Špeciálno-pedagogické poradenstvo – prednášky
Špeciálno-pedagogická diagnostika – prednášky a semináre
Špeciálna pedagogika – prednášky a semináre
Pedagogická diagnostika – prednášky a semináre
Protidrogová výchova a prevencia – B – prednášky
Pedagogika telesne postihnutých, chorých a oslabených –
prednášky a semináre
Pedagogika sociálne a emocionálne narušených – prednášky
a semináre
Pedagogika mentálne retardovaných – prednášky a semináre
Pedagogické aspekty prevencie závislostí – prednášky
a semináre
Integrácia žiakov so špeciálnymi potrebami – semináre
Výchova detí s poruchami učenia a správania – prednášky
a semináre
Individuálne výchovné programy I., II. – semináre
Prax v poradenských centrách – semináre
Náhradná rodinná výchova – prednášky a semináre
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Výchovné a psychologické poradenstvo – prednášky
a semináre
Učiteľstvo pre I.st. ZŠ (Mgr.)
Špeciálna pedagogika I, II. – prednášky a semináre
Predškolská a elementárna pedagogika
Prevencia porúch reči- prednášky a semináre
Špeciálnopedagogické poradenstvo – semináre
Špeciálnopedagogická diagnostika – prednášky a semináre
Individuálne vzdelávacie programy – prednášky a semináre
Odborné alebo umelecké zameranie

Publikačná činnosť PaedDr. Erika Žovinca, PhD. vyplýva
z predmetu jeho výskumu a pedagogickej práce.
Oblasti publikačnej činnosti:
- špeciálnopedagogické poradenstvo,
- integratívna a inkluzívna pedagogika,
- špecifické vývinové poruchy učenia v kontexte
poradenstva a edukácie,
- teoretické základy špeciálnej pedagogiky.

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské hárky)
a kategórie evidencie (napr. AAB, podľa vyhlášky
MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z.)
1. monografia
2. učebnica
3. skriptá

AAB Vedecké monografie vydané v domácich
vydavateľstvách
AAB Žovinec, Erik – Krejčová, Lenka – Pospíšilová,
Zuzana: Kognitívne a metakognitívne prístupy k dyslexii –
edukácia a poradenstvo : Kognitivní a metakognitivní
přístupy k dyslexii – edukace a poradenství / Erik Žovinec,
Lenka Krejčová, Zuzana Pospíšilová ; recenzent: Peter
Seidler, Viktor Gatial, Ilona Gillnerová. - Bratislava : IRIS,
2013. - 178 s. - ISBN 978-80-8153-018-0. Rozsah: 4,8 AH.
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich
vydavateľstvách
ACB001 Jana Duchovičová a kol : Teoretické základy
výchovy a vzdelávania. Výchova ako peagogický proces z
aspektu teórie výchovy a vychovávania : vysokoškolská
učebnica ; recenzent: Peter Seidler, Lívia Fenyvesiová. Nitra : UKF, 2012. - 294 s. - ISBN 978-80-558-0144-5.
Rozsah 3,75 AH.
[Duchovičová Jana (38%) - Kurincová Viera (14%) - Pintes
Gábor (15%) - Komora Juraj (5%) - Slezáková Tatiana (6%)
- Žovinec Erik (22%)]
ACB002 Erik Žovinec : Kompendium zo školského
špeciálnopedagogického poradenstva ; recenzent: Milena
Lipnická, Peter Seidler. - Nitra : UKF, 2014. - 160 s. - ISBN
978-80-558-0468-2. Rozsah - 5,85 AH
Ďalšia publikačná činnosť:
AAB Vedecké monografie vydané v domácich
vydavateľstvách (2)
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v
domácich vydavateľstvách (3)
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich
vydavateľstvách (2)
BAB Odborné knižné práce vydané v domácich
vydavateľstvách (1)
FAI Redakčné a zostavovateľské práce (1)
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných
časopisoch (5)
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných
časopisoch (8)
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných
zborníkoch (7)
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AED Vedecké práce v domácich recenzovaných
zborníkoch (14)
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých
konferenciách (2)
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých
konferenciách (12)
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií (1)
BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich
časopisoch (1)
BEC Odborné práce v recenzovaných zahraničných
zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (1)
BFA Abstrakty odborných prác v zborníkoch zo
zahraničných podujatí (2)
AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách (1)
AHI Vedecké práce zverejnené na internete - domáce (2)
BEE Odborné práce v nerecenzovaných zahraničných
zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (1)
BEF Odborné práce v nerecenzovaných domácich
zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (2)
BHG Odborné práce zverejnené na internete (3)
DAI Kvalifikačné práce (dizertačné, habilitačné,
atestačné...) (2)
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch (2)
EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a
zborníkoch (2)
GAI Výskumné štúdie a priebežné správy (1)
GHG Práce zverejnené na internete (7)
Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu

Citácie v domácich publikáciách evidovaných mimo databáz
ISI WOK a Scopus – 59
Citácie v zahraničných publikáciách evidovaných mimo
databáz ISI WOK a Scopus – 32
Ďalšie ohlasy (Recenzie) – 2

Kontaktná adresa

Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta, Univerzita
Konštantína Filozofa v Nitre, Dražovská cesta 4, 949 74
Nitra.
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