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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Krátka anotácia 

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

zamerané na tému Vplyv kultúry na psychiku človeka. Rámcový program stretnutia bol zameraný na 

powerpointovú prezentáciu, brainstorming, vplyv kultúry na obyvateľov krajiny.  
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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 Vplyv kultúry na psychiku človeka 

4. Rámcový program stretnutia  Powerpointová prezentácia, brainstorming, vplyv kultúry na 

obyvateľov krajiny 

5. Závery  

6. Odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 

 

K bodu 1 

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

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

 

K bodu 2 

Prítomným bola podrobnejšie predstavená téma a obsah stretnutia klubu Vplyv kultúry na psychiku 

človeka a rámcový program stretnutia Powerpointová prezentácia, brainstorming, vplyv kultúry na 

obyvateľov krajiny. 

 

K bodu 3 

Obsah programu tvoril: 

a) pojem psychológia,  

b) psychológia ako veda,  

c) vonkajšie prejavy psychiky,  

d) spoločné znaky psychiky,  

e) biologická determinácia psychiky,  

f) psychická determinácia psychiky,  

g) sociálna determinácia psychiky,  

h) sociálne interakcie – spoločenstvo ľudí a vzťahy medzi nimi,  

i) spoločenské normy,  

j) výtvory ľudskej kultúry a civilizácie, 

k) extrémne prípady sociálnej izolácie – vlčie deti. 

 

K bodu 4  

Praktická aplikácia témy - aktívna práca prítomných členov klubu na aplikačnej úlohe, ktorá bola 

zameraná na vytvorenie námetov na brainstorming, ktoré sa viažu k téme súvisiacej s kultúrou 

a prepojením na odborný predmet. Pri tvorbe tém členovia realizovali medzipredmetové vzťahy 

a tvorili témy, ktoré sa prelínajú v rôznych predmetoch. Témy sa týkali vplyvu kultúry na psychiku 

človeka, či vplyvu kultúry na obyvateľov krajiny.  

Práca členov pedagogického klubu bola zameraná na vytvorenie námetov na powerpointovú 

prezentáciu súvisiacu s témou kultúry. Členovia klubu vytvárali námety, ktoré by čo 

najzaujímavejším spôsobom predstavili žiakom kultúru a jej vplyv na obyvateľov našej i cudzích 

krajín. Témy obsahujúce problematiku kultúry sa prelínajú v rôznych predmetoch. Vyučujúci 

odborných predmetov navrhli powerpointovú prezentáciu za svoj vyučujúci predmet. 

 

13. Závery a odporúčania: 

K bodu 5  
Členovia pedagogického klubu diskutovali o vplyve kultúry na psychiku človeka. Kultúra, v ktorej 

jedinec vyrastá výrazne ovplyvňuje jeho vývin. Diskusia bola tiež zameraná na problematiku metódy 

brainstormingu, jej využitie na vyučovaní a výmena praktických skúsenosti z jej využívania. Prítomní 

vyzdvihli funkčnosť metódy brainstormingu pri diskusii na tému o vplyve kultúry na človeka.  

Členovia klubu diskutovali aj o používaní powerpointových prezentácii na vyučovacích hodinách. 

Zdôraznili, že prezentácia formou krátkych ukážok poukazuje na možnosti zefektívnenia 

vyučovacieho procesu a zvýšenia atraktívnosti vyučovania pri vhodnom integrovaní do vyučovania.  

 



K bodu 6 

Členovia klubu prijali tieto odporúčania: 

Vyžívať vo vyučovacom procese diskusnú metódu – brainstorming a tým podporovať kreativitu 

žiakov a stimulovať ich k produkcii čo najviac samostatných nápadov na riešenie problému v 

stanovenom časovom limite. Výhodou je, že učiteľ môže pomocou brainstormingu aktivizovať celú 

triedu a motivovať ju k ďalšiemu učeniu, okrem iného pomáha žiakom zbavovať sa niektorých 

psychických blokov a trémy. Tiež sa učia sústredenosti, dodržujú jednu tému, prijímajú cudzie nápady 

bez kritiky a ponúkajú vlastné riešenia. 

Pripravovať pre potreby edukácie prezentácie, ktoré musí byť technicky funkčné, obsahovo logické, 

s kvalitným textom, zaujímavými informáciami v primeranom množstve. Silnou stránkou prezentácii 

je, že umožňujú vhodne ilustrovať základné textové informácie, ktoré žiakom ponúkame – ukážky 

z filmov, grafy, tabuľky, fotografie, obrázky, animácie.  
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PREZENČNÁ LISTINA 

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

Dátum konania stretnutia: 22. 9. 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  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.    

 

 

 

 

 

 

 


