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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Stručná anotácia 

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

bolo venoval téme Výchova privádza človeka od prírodného živočíšneho stavu k stavu zrelého 

človečenstva. Pozornosť bola venovaná výchove a jej mimoriadne dôležitej úlohe v ľudskej 

spoločnosti.  
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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 Výchova privádza človeka od prírodného živočíšneho stavu k stavu zrelého 

človečenstva 

4. Rámcový program stretnutia Exkurzia do materského centra. Príprava aplikačných úloh 

v podobe pracovného listu 

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 Výchova privádza človeka od 

prírodného živočíšneho stavu k stavu zrelého človečenstva a rámcový program stretnutia Exkurzia do 

materského centra. Príprava aplikačných úloh v podobe pracovného listu. 

 

K bodu 3 

Na začiatku stretnutia pedagogického klubu členovia v krátkosti načreli do histórie výchovy. 

Pochopiť súčasné výchovné otázky je možné len cez poznanie historických súvislostí. Výchova sa 

vyvíja súčasne s vývojom spoločnosti. Členovia sa zaoberali vznikom výchovy ako typicky 

spoločenskej činnosti z biologického a psychologického hľadiska. Analyzovali aj potrebu výchovy 

v procese pracovnej činnosti. Práve prácou človek preukázal schopnosť, ktorá nemá páru v celej 

živočíšnej ríši.  

 

K bodu 4 

Členovia klubu analyzovali pracovné listy, úlohy, funkcie a ich využitie pri rôznych typoch exkurzií.  

Členovia diskutovali o svojich skúsenostiach počas zrealizovaných exkurzií.  

Na pedagogickom klube pripravili členovia aplikačné úlohy v podobe pracovného listu. Pracovný list 

je koncipovaný na exkurziu žiakov do materského centra. 

Pracovný list možno aj ohodnotiť, keďže za každú úlohu možno získať určený počet bodov. Súčasťou 

pracovného listu je dotazník pre žiakov, ktorí absolvujú exkurziu. Odpovede žiakov poskytujú spätnú 

väzbu a zároveň môžu pomôcť pri príprave ďalšej exkurzie. 
 

 

13. Závery a odporúčania: 

K bodu 5 

Pedagogický klub prijal závery: 

Zaraďovať do vyučovacieho procesu exkurzie rôzneho zamerania s cieľom prehĺbenia a trvalejšieho 

osvojenia nových poznatkov žiakov. Zamerať sa najmä na realizáciu exkurzii súvisiacich s budúcim 

povolaním žiakov odbornej školy.  

 

 

Členovia klubu prijali tieto odporúčania: 

Odporúčame pripravovať k exkurziám pracovné listy. Riešenie úloh v pracovnom liste predpokladá 

uplatňovanie myšlienkových operácii analýzy, syntézy, porovnávania, zovšeobecnenia.  
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Názov projektu:  Zvýšen ie kva l i ty  vz delávania  a  prepojenia  s  praxou na 

SOŠ pedagogickej  sv.  Cyr i la  a  Metoda  
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PREZENČNÁ LISTINA 

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

spoločenských vied* 

Dátum konania stretnutia: 3. 3. 2021 

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 Mgr. Ivana Harvanová  SOŠPg sv. CaM 

5 PaedDr. Klaudia Karaffová  SOŠPg sv. CaM 

6 Mgr. Elena Škriabová  SOŠPg sv. CaM 

7 Mgr. Jana Troščaková neprítomná SOŠPg sv. CaM 

8 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.   Mgr. Anna Klinovská  neprítomná MŠVVaŠ SR BA 

2.     

3.     

 

*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).   

 
 

 

 


