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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Krátka anotácia 

Cieľom a témou v programe stretnutia pedagogického klubu bolo Kultúrne a sociálne prejavy človeka 

ako člena určitého spoločenstva. Rámcový program stretnutia bol zameraný na projektové 

vyučovanie. 

Bližšie sa členovia pedagogického klubu zaoberali osobnosťou človeka v sociálnom systéme 

a vplyvom kultúry na utváranie morálky, celkové nazeranie na svet, formovanie typických 

osobnostných čŕt charakterizujúcich kultúru, v ktorej jednotlivec žije, t. j. čŕt modálnej osobnosti, 

vlastností, ktoré sa objavujú u väčšiny príslušníkov danej kultúry. Cieľom bolo priblížiť efektívny 

spôsob výučby – projektové vyučovanie.  
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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 Kultúrne a sociálne prejavy človeka ako člena určitého spoločenstva 

4. Rámcový program stretnutia Projektové vyučovanie  

5. Zhrnutia a závery 

6. Odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov  

 

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 podrobnejšie predstavená téma a obsah stretnutia Kultúrne 

a sociálne prejavy človeka ako člena určitého spoločenstva a rámcový program stretnutia Projektové 

vyučovanie.  

  

K bodu 3 

Obsah programu tvoril: 

a) osobnosť človeka v spoločenskom systéme,  

b) charakter prostredia,  

c) primárna skupina – rodina,  

d) spoločenstvo, 

e) sociálny systém,  

f) proces socializácie,  

g) etapy procesu socializácie,  

h) kultúrne a sociálne prejavy človeka,  

i) vplyv kultúry,  

j) schematické znázornenie kultúry,  

k) kulty a sekty,  

l) nežiadúce sociálne prejavy. 

 

K bodu 4 

Členovia pedagogického klubu sa zamerali na predstavenie koncepcie projektového vyučovania 

a jeho aplikáciu v odborných predmetoch. Oboznámili sa s jeho zámerom, cieľom a realizáciou.  

Diskutovali o prednostiach projektového vyučovania a porovnávali ho s tradičným, pričom 

skonštruovali schému na prípravu projektového vyučovania.  

Nachádzali rôzne námety na projektové vyučovanie. Členovia klubu diskutovali o tom, ktoré témy je 

možné spracovať do projektových listov, ktoré by mohli žiaci riešiť na vyučovacích hodinách. 

Následne v skupinách prezentovali námety na projektové vyučovanie za jednotlivé odborné 

predmety. 

 

13. Závery a odporúčania 

 

K bodu 5  

Členovia pedagogického klubu vymedzovali osobnosť človeka v spoločenskom systéme, analyzovali 

charakter prostredia, v ktorom jednotlivec vyrastá, a ktoré určí v konečnom dôsledku charakter jeho 

osobnosti. Členovia klubu rozdiskutovali využitie projektového vyučovania na hodinách odborných 

predmetov. Zostavili schému na prípravu projektového vyučovania. 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.  

 

 



K bodu 6 

Členovia klubu prijali tieto odporúčania: 

Využívať v edukačnom procese projektové vyučovanie, ktorého scenár vychádza z problémov, ktoré 

vychádzajú z bežného života. Cez projektové vyučovanie zapojiť žiakov do poznávacieho procesu 

a tak rozvíjať ich tvorivosť, fantáziu, kritické myslenie, aktívny prístup, vnútornú motiváciu, 

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

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

Dátum konania stretnutia: 10. 11. 2021 

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

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Annamária Čintalová  SOŠPg sv. CaM 

2. Mgr. Nora Hentšelová  SOŠPg sv. CaM 

3. PaedDr. Alena Lehotská  SOŠPg sv. CaM 

4. PaedDr. Klaudia Karaffová  SOŠPg sv. CaM 

5. Mgr. Elena Škriabová neprítomná SOŠPg sv. CaM 

6. Mgr. Jana Troščaková  SOŠPg sv. CaM 

7. Mgr. Martina Viravcová  SOŠPg sv. CaM 

8. Mgr. Klára Zorvanová  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.    

 

 

 

 

 

 

 


