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11.Manažérske zhrnutie: 

 

Krátka anotácia: 

Pedagogický klub Človek ako biologická bytosť v kontexte spoločenských vied sa na svojom stretnutí 

venoval téme Náročné životné situácie vyžadujúce mobilizáciu a vypätie psychických síl a osvojenie 

určitých poznatkov, skúseností, zručností a tvorivosti na ich prekonanie, zvládnutie, či riešenie. 

Rámcový program stretnutia bol orientovaný  na tvorbu problémových úloh so zameraním na náročné 

životné situácie.  

Členovia pedagogického klubu rozoberali náročné životné situácie – stres, konflikt, frustráciu 

a depriváciu, ktoré sprevádza významná záťaž. Členovia klubu vymedzili niekoľko techník, ktoré 

môžu pomôcť prekonávať, zvädať, či riešiť náročné životné situácie. Na stretnutí boli prezentované 

rôzne hravé, zábavné a vedomostné úlohy zamerané na náročné životné situácie. 

V závere pedagogického klubu členovia pripravili pre žiakov problémové situácie predložením 

problémovej úlohy zamerané na náročné životné situácie.   

Členovia klubu zostrojili pre žiakov tajničku, ktorá obsahuje pojmy týkajúce sa náročných životných 

situácii.  
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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 Náročné životné situácie vyžadujúce mobilizáciu a vypätie psychických síl 

a osvojenie určitých poznatkov, skúseností, zručností a tvorivosti na ich prekonanie, 

zvládnutie, či riešenie 

4. Rámcový program stretnutia Tvorba problémových úloh so zameraním na náročné životné 

situácie 

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 Náročné životné 

situácie vyžadujúce mobilizáciu a vypätie psychických síl a osvojenie určitých poznatkov, 

skúseností, zručností a tvorivosti na ich prekonanie, zvládnutie, či riešenie a rámcový program 

stretnutia Tvorba problémových úloh so zameraním na náročné životné situácie. 

  

K bodu 3 

Obsah programu tvoril: 

a) zdravie, duševné zdravie,  

b) stresujúce udalosti v živote človeka, 

c) reakcie na stres,  

d) fázy stresu, 

e) spôsoby zvládania stresových situácii,  

f) konflikt,  

g) druhy konfliktov, 

h) vnútorný konflikt, 

i) vonkajší konflikt, 

j) prístupy k riešeniu konfliktov, 

k) zásady konštruktívnej hádky, 

l) dôsledky neriešených konfliktov na človeka, 

m) frustrácia,  

n) obranné frustračné mechanizmy – reakcie,  

o) deprivácia,  

p) druhy deprivácie,  

q) dôsledky deprivácie,  

r) techniky zvládania náročných životných situácii. 

 

K bodu 4 

Členovia pedagogického klubu prezentovali konkrétne príklady uplatnenia problémového 

vyučovania na svojich odborných predmetoch. Pripravili pre žiakov problémové situácie predložením 

problémovej úlohy zamerané na náročné životné situácie. Členovia klubu taktiež zostrojili pre žiakov 

tajničku, ktorá obsahuje pojmy súvisiace s náročnými životnými situáciami.  



13. Závery a odporúčania 

 

K bodu 5  

Členovia pedagogického klubu sa na stretnutí zaoberali stresom, stresujúcimi udalosťami v živote 

človeka, vymedzili spôsoby zvládania stresových situácii. Ďalej sa zaoberali vnútorným a vonkajším 

konfliktom, hľadali efektívne spôsoby riešenia konfliktov, vymedzili zásady konštruktívnej hádky, 

rozoberali dôsledky neriešených konfliktov na človeka. Ďalšou náročnou životnou situáciu, ktorou sa 

členovia na stretnutí zaoberali je frustrácia. Členovia určili čo spôsobuje frustráciu a vymedzili 

obranné frustračné mechanizmy. Poslednou náročnou životnou situáciu, ktorej členovia venovali 

pozornosť je deprivácia. Členovia rozdelili depriváciu a určili dôsledky deprivácie.  

Členovia pedagogického klubu prezentovali konkrétne príklady uplatnenia problémového 

vyučovania na svojich odborných predmetoch a následne diskutovali a vymieňali si skúsenosti. 

Členovia klubu sa obohatili o nové skúsenosti a rady, ktoré následne využijú vo vyučovaní svojho 

predmetu. 

 

K bodu 6 

Členovia klubu prijali tieto odporúčania: 

Viesť žiakov k tomu, aby si volili také vzťahy a aktivity, ktoré podporujú ich osobnostný rast a 

umožňujú im vybudovať si vlastné stratégie zvládania záťaže. Zvládanie záťažových situácií a 

riešenie konfliktov v stredoškolskom prostredí prináša zlepšenie kvality výchovno-vzdelávacieho 

procesu.  

Využívať problémové úlohy vo výučbe odborných predmetov. Riešenie problémových úloh vyžaduje 

od žiakov aktivitu, samostatnosť a tvorivé myslenie. Ide o nedirektívnu výučbu, to znamená 

získavanie vedomostí a zručností vychádzajúce z vlastných praktických skúseností. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

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

Dátum konania stretnutia: 16. 2. 2022 

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  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.    

 

 

 

 

 

 

 


