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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Stručná anotácia 

Témou stretnutia pedagogického klubu Človek ako biologická bytosť v kontexte spoločenských 

vied bolo vymedzenie tradičného predmetu výskumu antropológie. Úvodná časť bola zameraná na 

charakterizovanie a definovanie Antropológie ako vedy a predmetu skúmania, potreby integrovania 

poznatkov vied o človeku. Poňatie človeka ako bytosti biogénnej, psychogénnej a sociogénnej. 

V tomto kontexte sme diskutovali o jej východiskách ako vedy a tradičného predmetu skúmania. 

Zamerali sme sa na integrovanie hodnôt do systému edukácie ako neoddeliteľnej súčasti pedagóga 

dnešnej doby, vzťahovou oblasťou medzi výchovou a antropológiou, v určitom kultúrno-historickom 

kontexte. Cieľom je klasifikovať a posúdiť jej antropologické východisko a antropologické koreláty 

z dôvodu, aby sa dali identifikovať jej prípadné zlyhania, resp. body zlomu. V nich môže strácať svoj 

humánny rozmer. Záujem o poznanie subjektu výchovy (žiaka) sa implicitne, ale i explicitne spája 

nielen s výchovno-vzdelávacím záujmom školy a pedagóga, s potrebou zachovania a reprodukciou 

ľudskej spoločnosti a kultúry, ale aj s mocenským záujmom artikulovaným v príslušnej spoločenskej 

objednávke.  

 

Druhá časť stretnutia pedagogického klubu bola zameraná na teoretické predstavenie koncepcie 

projektového vyučovania a jeho aplikáciu v odborných predmetoch. Členovia pedagogického klubu 

sa oboznámili s jeho zámerom, plánom, realizáciou a hodnotením. Diskutovali o prednostiach  

projektového vyučovania a porovnávali ho s tradičným, pričom vymedzili ich rozdiely v rolách 

učiteľa a žiaka ako aj samotnej  motivácii.  

Následne aplikovali všeobecný návrh tvorby projektov na jednotlivé odborné predmety. Všeobecný 

návrh vychádzal z publikácií Tomkovej, A a kol. : Učíme v projektech, a Vincejovej E. : Využívanie 

projektovej metódy na vyučovacích hodinách. Pričom sa členovia oboznámili aj s inými 

dokumentami, ktoré sa venujú projektovému vyučovaniu napr.:  

• Pjatková Marcela : Projektové vyučovanie v prírodovedných predmetoch, Metodicko-

pedagogické centrum v Bratislave 2017, ISBN 978-80-565-1426-9 

 

• Petrašková Erika : Projektové vyučovanie, Metodicko-pedagogické centrum v Prešove 

2007, ISBN ISBN 978-80-8045-463-0 

 

• Hanuliaková Danica : Tvorba a hodnotenie projektového vyučovania (Premena plastov), 

Metodicko-pedagogické centrum Bratislava 2012 

 

Na základe teoretických poznatkov o projektovom vyučovaní a predmetoch skúmania antropológie 

vytvorili členovia pedagogického klubu projektové listy aplikované na svoj predmet.  

  

Kľúčové slová: antropológia, predmet výskumu antropológie, kultúrna antropológia, biologická 

antropológia, aplikovaná antropológia, psychologická antropológia, pedagogická antropológia, 

fenomén výchovy, výchova a vzdelávanie – education, globalizácia, archetyp výchovy, filozofia 

výchovy, adaptácia, človek ako bytosť, koncepcie vyučovania, tradičné vyučovanie, projektové 

vyučovanie, projektová metóda 

  

https://www.library.sk/arl-umb/sk/vysledky/?src=umb_un_cat&field=S606&term=%22%5Ev%C3%BDchova%20a%20vzdel%C3%A1vanie%5E%22&qt=zf&disp=%20v%C3%BDchova%20a%20vzdel%C3%A1vanie


12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

1. Otvorenie zasadnutia pedagogického klubu  

2. Analyzovanie tradičného predmetu výskum v jednotlivých disciplínach antropológie  

3. Aplikácia projektového vyučovania v odborných predmetoch 

4. Analýza projektového vyučovania 

 

K bodu 1 

Koordinátorka pedagogického klubu Mgr. Martina Viravcová privítala prítomných členov na treťom 

stretnutí klubu Človek ako biologická bytosť v kontexte spoločenských vied. Špecifikom bolo 

stretnutie klubu cez online meeting cez aplikáciu meet.google.com vzhľadom na dištančnú formu 

vzdelávania zavedenú ako protipandemické opatrenie.⁕  

 

K bodu 2 

Členovia pedagogického klubu analyzovali tradičný predmet výskum v kultúrnej, biologickej, 

sociálnej, aplikovanej, psychologickej a pedagogickej antropológii.  

 

K bodu 3  

Členovia klubu vytvorili na stretnutí projektové listy na jednotlivé odborné predmety,  

ktoré zahŕňali predmety skúmania sociálnej, kultúrnej, psychologickej, pedagogickej a aplikovanej 

antropológie. 

 

K bodu 4 

Členovia pedagogického klubu analyzovali projektové vyučovanie na vyučovacích hodinách. 

Diskutovali o tom, ktoré témy je možné spracovať do projektových listov, ktoré by mohli žiaci 

riešiť na vyučovacích hodinách.  

13.  Závery a odporúčania: 

 

Cieľom našej práce bola analýza, hodnotenie a riešenie problému, v oblasti relačných vzťahov 

medzi určitými dobovými predpokladmi antropológie, pedagogickým myslením a názormi na 

človeka, ktorá poukazuje na okolnosti, v dôsledku ktorých sa uvedené vzťahy stávajú nejasnými. 

Hľadať odpoveď na otázku - čo je bytie človeka. Ide totiž o podstatu vlastného bytia. Analyzovať 

vzťah  antropológie  a  fenoménu  výchovy.  Objavovať význam antropológie pre edukáciu, ktorá 

môže viesť k nájdeniu novej  dimenzie v súčasnej  pedagogike, modelovať jej  novú podobu v  

globalizovanom  svete.  Vytvárať  východiskovú  pozíciu  pre jej  lepšie pochopenie a novú 

filozofiu, ktorá je predpokladom pre vytvorenie modelu výchovy pre potreby súčasnej edukačnej 

teórie a praxe. 

V závere členovia pedagogického klubu analyzovali projektové vyučovanie na vyučovacích hodinách 

v rôznych ročníkoch a študijných odboroch – učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 

a sociálno – výchovný pracovník.  Členovia klubu vytvorili návrhy, ktoré témy je možné spracovať 

do projektových listov, ktoré by žiaci mohli riešiť a tak rozvíjať svoju tvorivosť, aktívny prístup, 

praktické zručnosti,  formovať svoju zodpovednosť, rozhodnosť, samostatnosť a pod.  
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: ITMS 312011Z508 PK Človek ako biologická bytosť v kontexte 

spoločenských vied* 

Dátum konania stretnutia: 28. 10. 2020 2020 

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

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis* Inštitúcia 

1 PaedDr. Katarína Grac, PhD.  SOŠPg sv. CaM  

2 PaedDr. Alena Lehotská  SOŠPg sv. CaM 

3 Mgr. Iveta Hankovská  SOŠPg sv. CaM 

4 PaedDr. Klaudia Karaffová  SOŠPg sv. CaM 

5 Mgr. Elena Škriabová  SOŠPg sv. CaM 

6 Mgr. Jana Troščáková  SOŠPg sv. CaM 



7 Mgr. Marcela Veberová  SOŠPg sv. CaM 

8 Mgr. Martina Viravcová  SOŠPg sv. CaM 

 

*Dokladom o prítomnosti členov na stretnutí PK je printscreen obrazovky, vzhľadom na to, že 

stretnutie prebiehalo dištančnou formou v dôsledku mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou 

COVID-19 a z toho vyplývajúcemu mimoriadnemu prerušeniu štúdia v stredných školách podľa § 32 

školského zákona a  prechodu na dištančnú formu výučby na stredných školách (na základe 

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR, č.: 2020/17294:1-A1810 z dňa 12.10.2020).   

 

  


