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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Stručná anotácia 

Stretnutie pedagogického klubu Človek ako biologická bytosť v kontexte spoločenských vied bolo 

zamerané na tému Sociálne prostredie ako súčinnosť ľudí a prírody. Rámcový program stretnutia bol 

zameraný na tvorbu didaktických testov.  
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

1. Úvod a privítanie členov pedagogického klubu  

2. Predstavenie témy a obsahu stretnutia pedagogického klubu 

3. Téma stretnutia Sociálne prostredie ako súčinnosť ľudí a prírody 

4. Rámcový program stretnutia Tvorba didaktických testov 

5. Závery a odporúčania 

 

K bodu 1 

Na začiatku stretnutia prebehlo privítanie členov pedagogického klubu Človek ako biologická bytosť 

v kontexte spoločenských vied. Následne došlo k predstaveniu obsahu programu stretnutia.  

 

K bodu 2 

Členom pedagogického klubu bola podrobnejšie predstavená téma a obsah stretnutia Sociálne 

prostredie ako súčinnosť ľudí a prírody a rámcový program stretnutia Tvorba didaktických testov.  

 

K bodu 3 

Obsah programu tvoril: 

a) Kontext sociálneho a prírodného prostredia, 

b) Prispôsobovanie podmienkam prostredia,  

c) Ekosystémové služby,  

d) Index „Šťastnej planéty“, 

e) Rebríček najzelenejších a najekologickejších krajín, 

f) Rozdelenie ekosystémov – umelé, prírodné,  

g) Faktory, ktoré ovplyvňujú zdravie človeka a životnú pohodu, 

h) Ekologické projekty na minimalizovanie negatívnych dopadov činnosti človeka, 

i) Globálne environmentálne hrozby. 

 

K bodu 4 

Praktická aplikácia témy - aktívna práca členov klubu na aplikačnej úlohe, ktorá sa zamerala na 

vytvorenie didaktického testu. Členovia klubu sa vzájomne podelili o skúsenosti z praxe pri tvorbe 

rôznych druhov didaktických testov a diskutovali o vlastnostiach didaktických testov (validita, 

reliabilita, praktickosť, obtiažnosť testu, objektívnosť), pravidlách tvorby testov, o vyhodnocovaní a 

klasifikácii didaktických testov a ich využití v edukačnom procese. Zamerali sa na postup tvorby a 

pravidlá tvorby testových otázok.  

 

13. Závery a odporúčania: 

K bodu 5  
Členovia pedagogického klubu analyzovali, diskutovali a dávali návrh opatrení na zníženie 

negatívnych vplyvov človeka na prírodné prostredie. Objasňovali vlastné vnímanie prírody a tiež 

možnosti využívania rastlín a živočíchov v rozličných sférach nášho života.  

 

Členovia klubu prijali tieto odporúčania: 

Spojiť sily v snahe o spoločný cieľ – vážiť si a zachovávať bohaté prírodné dedičstvo a chrániť 

ekosystémy. Viesť žiakov k spoznávaniu prírodného prostredia a zmien, ktoré sa v ňom dejú a 

rozvíjať si tak doterajšie prírodovedné poznanie. 

Využívať didaktické testy z odborných predmetov na hodnotenie žiakov. Didaktický test umožňuje 

za rovnaký čas uložiť viac úloh a preveriť tak osvojenie si väčšieho množstva učiva alebo do väčšej 

hĺbky, objektívnejšie hodnotiť, pretože sa vylučuje vplyv osobnosti učiteľa a zároveň majú všetci 

žiaci rovnaké podmienky.  
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Prior i tná os :  Vzdelávanie  
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ref lektujúc potreby t rhu  práce  
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Názov projektu:  Zvýšen ie kva l i ty  vz delávania  a  prepojenia  s  praxou na 

SOŠ pedagogick ej  sv.  Cyr i la  a  Metoda  

Kód ITMS projektu :  312011Z508  
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PREZENČNÁ LISTINA 

Miesto konania stretnutia: Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda, Košice 

Dátum konania stretnutia: 9. 6. 2021 

Trvanie stretnutia: od 14,25 hod do 17,25 hod   

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 PaedDr. Alena Lehotská  SOŠPg sv. CaM 

2 Mgr. Iveta Hankovská  SOŠPg sv. CaM 

3 Mgr. Ivana Harvanová  SOŠPg sv. CaM 

4 PaedDr. Klaudia Karaffová  SOŠPg sv. CaM 

5 Mgr. Elena Škriabová  SOŠPg sv. CaM 

6 Mgr. Jana Troščaková  SOŠPg sv. CaM 

7 Mgr. Martina Viravcová  SOŠPg sv. CaM 

 

 

 

 

 

 



Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y: 

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1.     

2.     

3.     

 

 

 

 

 

 

 


