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11.Manažérske zhrnutie: 

 

Krátka anotácia: 

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

stretnutí zameral na tému Účasť jedinca s postihnutím na pracovnom a spoločenskom živote. 

Rámcový program stretnutia bol zacielený na tvorbu problémových úloh so zameraním na integráciu 

jedincov s postihnutím do spoločenského a pracovného života. 

Členovia pedagogického klubu sa zaoberali možnosťami pracovného uplatnenia jedincov 

s postihnutím. Diskutovali o formách zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím, a to 

o integrovanom zamestnávaní na voľnom trhu práce, o samozamestnávaní, o chránených dielňach 

a chránených pracoviskách a podporovanom zamestnávaní. Rovnako sa zaoberali možnosťami 

uplatnenia jedinca s postihnutím na spoločenskom živote. Vymedzili  a viedli diskusiu o podmienky 

dosiahnutia nezávislého spoločenského života jedincov so zdravotným postihnutím, a to dosiahnutím 

primeraného vzdelania, osobnou asistenciou, zabezpečením potrebných kompenzačných pomôcok, 

vytváraním bezbariérového prostredia, tlmočením posunkovou rečou.  

Členovia klubu sa venovali aj segregácii a integrácii postihnutých jedincov. V rámci segregácie 

poukázali na vyčleňovanie postihnutých jedincov zo spoločnosti, z rôznych výchovných, 

vzdelávacích, kultúrnych, pracovných, spoločenských, športových aktivít, ktoré sa uskutočňujú v 

spoločenstve intaktných ľudí. V rámci integrácie poukázali na vytváranie rovnakých možností pre 

„normálny“ život jedincov so zdravotným postihnutím.  

Na stretnutí pedagogického klubu sa členovia zamerali aj tvorbu problémových úloh a ich aplikáciu 

v rámci vyučovania odborných predmetov.  

 

Kľúčové slová: postihnutý jedinec, spoločenský život, pracovný život, integrácia, segregácia, 

problémové úlohy 
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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 Účasť jedinca s postihnutím na pracovnom a spoločenskom živote. 

4. Rámcový program stretnutia Tvorba problémových úloh so zameraním na integráciu 

jedincov s postihnutím do spoločenského a pracovného života. 

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. Následne došlo k predstaveniu obsahu programu stretnutia, ako aj 

krátke zhrnutie a pripomenutie programu predchádzajúceho stretnutia klubu, nadviazanie na neho. 

 

K bodu 2 

Členom pedagogického klubu bola podrobnejšie predstavená téma a obsah stretnutia Účasť jedinca 

s postihnutím na pracovnom a spoločenskom živote a rámcový program stretnutia Tvorba 

problémových úloh so zameraním na integráciu jedincov s postihnutím do spoločenského 

a pracovného života. 

 

 K bodu 3 

Obsah programu tvoril: 

a) zdravotné postihnutie,  

b) postihnutý jedinec – vymedzenie, 

c) potreby postihnutých jedincov, 

d) účasť jedinca s postihnutím na pracovnom živote, 

e) formy zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím, 

f) spoločenský život postihnutých ľudí, 

g) podmienky dosiahnutia nezávislého spoločenského života, 

h) účasť jedinca s postihnutím na spoločenskom živote,  

i) segregácia postihnutých jedincov, 

j) integrácia postihnutých jedincov,  

k) mimoštátne inštitúcie a nadácie pre postihnutých. 

 

K bodu 4 

Na stretnutí pedagogického klubu sa členovia zaoberali tvorbou problémových úloh. Na 

internetových stránkach vyhľadali problémové úlohy, ktoré trošku pozmenili a prispôsobili 

podmienkam výučby žiakov v podmienkach SOŠPg sv. Cyrila a Metoda v Košiciach. 

 

13. Závery a odporúčania 

 

K bodu 5  

Členovia pedagogického klubu sa na stretnutí zaoberali možnosťami účasti jedinca s postihnutím na 

pracovnom a spoločenskom živote.  

Bližšie sa oboznámili a zamerali svoju pozornosť na tvorbu problémových úloh. Prezentovali 

konkrétne príklady uplatnenia problémového vyučovania na svojich odborných predmetoch a 

následne diskutovali a vymieňali si skúsenosti. Riešenie problémových úloh je prínosom pre žiaka, 

rozvíja jeho tvorivosť, aktivitu, samostatnosť, komunikáciu, zodpovednosť za svoju prácu alebo za 

prácu skupiny, pripravuje žiakov na reálny život. Ide o princíp nedirektívnej výučby a výchovy, to 

znamená získavanie vedomostí a zručností vychádzajúce z vlastných praktických skúseností. 

 

K bodu 6 

Členovia klubu prijali tieto odporúčania: 



Zvyšovať vedomie žiakov o jedincoch so zdravotnými postihnutím a podporiť u žiakov prijímanie 

jedincov so zdravotným postihnutím ako bežnú súčasť života a rozvoja spoločnosti. 

Zvyšovať vedomie žiakov o postavení osôb so zdravotným postihnutím v spoločenskom 

a pracovnom živote.  

Využívať metódy problémového vyučovania vo všetkých fázach výučby odborných predmetov, ktoré 

sú základom vzdelávania na stredných odborných školách. 

Viesť žiakov k riešeniu problémových úloh samostatne v edukačnom procese odborných predmetov 

v podmienkach SOŠPg sv. Cyrila a Metoda v Košiciach. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

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

Dátum konania stretnutia: 20. 4. 2022 

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

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1.  Mgr. Nora Hentšelová  SOŠPg sv. CaM 

2. PaedDr. Alena Lehotská neprítomná  SOŠPg sv. CaM 

3. PaedDr. Klaudia Karaffová  SOŠPg sv. CaM 

4. Mgr. Elena Škriabová  SOŠPg sv. CaM 

5. Mgr. Jana Troščaková  SOŠPg sv. CaM 

6. Mgr. Martina Viravcová  SOŠPg sv. CaM 

7. 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.    

 


