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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Stručná anotácia 

Šieste stretnutie pedagogického klubu Človek ako biologická bytosť v kontexte spoločenských vied 

bolo zamerané na tému Komunikácia ako najzákladnejšia zručnosť človeka. V rámcovom programe 

stretnutia členovia klubu tvorili problémové úlohy so zameraním na komunikáciu.    

Stretnutie klubu sa zameriavalo na prepojenie významu komunikácie z jednotlivých odborných 

disciplín. Komunikovať znamená vytvárať s niekým spoločenstvo, budovať vzťahy. Žiakov je 

potrebné pripravovať na ich budúce profesie, v ktorých je kontakt s ľuďmi veľmi podstatný.  
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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 Komunikácia ako najzákladnejšia zručnosť človeka 

4. Rámcový program stretnutia Tvorba problémových úloh so zameraním na komunikáciu 

s rôznymi cieľovými skupinami 

5. Závery a odporúčania 

 

K bodu 1 

V úvode prebehlo krátke privítanie členov pedagogického klubu Človek ako biologická bytosť 

v kontexte spoločenských vied. 

 

K bodu 2 

Členom pedagogického klubu bola predstavená téma stretnutia Komunikácia ako najzákladnejšia 

zručnosť človeka a rámcový program stretnutia Tvorba problémových úloh so zameraním na 

komunikáciu s rôznymi cieľovými skupinami.  

 

K bodu 3 

Členovia klubu vyžili metódu Cinquan (päťveršie) na tému komunikácia. Prostredníctvom tejto 

metódy každý člen pedagogického klubu reflektoval vlastné porozumenie témy a vyjadril svoj postoj 

k téme komunikácia. Členovia tak vytvorili syntézu poznatkov o danej téme. 

Obsah programu tvoril: 

a) Prečo treba komunikovať? 

b) Pojem a definícia medziľudskej komunikácie 

c) Zložky komunikačného procesu 

d) Formy komunikácie (verbálna a neverbálna komunikácia, komunikácia činom, 

metakomunikácia) 

e) Psychológia komunikácie 

f) Pravidlá zmysluplnej komunikácie 

 

K bodu 4 

Praktická aplikácia témy - členovia pedagogického klubu pripravili návrhy problémových úloh pre 

žiakov so zameraním na komunikáciu s rôznymi cieľovými skupinami. Problémové úlohy sú 

zostavené z rôznych odborných predmetov. 
 

 

 

13. Závery a odporúčania: 

K bodu 5 

Členovia pedagogického klubu diskutovali na tému komunikácia. V diskusii bola téma reflektovaná 

z viacerých uhlov pohľadu. Členovia klubu uplatnili k uvedenej téme medzipredmetové vzťahy. 

 

Členovia klubu prijali tieto odporúčania: 

Pri verbálnej komunikácii konkretizovať a kvantifikovať svoje tvrdenia, vysvetliť presný význam 

kľúčových slov, hovoriť v prvej osobe a dbať o vysielanie spätnej väzby. 

Pre zefektívnenie komunikácie používať vhodné neverbálne prejavy - úsmev, energické podanie ruky, 

zrakový kontakt s jednotlivcom, či publikom.  

Vytvárať súhru medzi tým, čo hovoríme a tým, čo naozaj prežívame. 

Dodržiavať päť pravidiel zmysluplnej komunikácie – počúvaj – počkaj – pýtaj sa – pozývaj – povedz. 

Vytvárať žiakom problémové úlohy so zameraním na komunikáciu z rôznych odborných predmetov  

a učiť ich tak prezentovať svoje myšlienky, názory a pocity. Zdokonaľovať tým komunikačnú 

zručnosť žiakov, ktorá je kľúčovou kompetenciou pre uplatnenie na trhu práce.  
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Južná tr ieda 48,  04001  Košice  

Názov projektu:  Zvýšen ie kva l i ty  vz delávania  a  prepojenia  s  praxou na 

SOŠ pedagogickej  sv.  Cyr i la  a  Metoda  

Kód ITMS projektu :  312011Z508  

Názov pedagogického k lubu:  Človek ako  b io logická bytosť  v  kontexte spoločenských 

vied  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

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

Dátum konania stretnutia: 28. 4. 2021 

Trvanie stretnutia: od 15,15 hod do 18,15 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 neprítomná 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.     

 

 

 

 

 

 

 


