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10. 

Úvod: 

Civilizácia môže fungovať len v rámci komplexu prírodných a spoločenských podmienok. 

Implementácia prírodovednej gramotnosti do odborných predmetov zahŕňa interakciu medzi 

požiadavkami spoločnosti a kompetenciami žiakov SOŠPg CaM v Košiciach. Univerzálnosť 

prírodovedného poznávania umožňuje implementovať prírodovedné prvky aj do odborných 

predmetov a tak podporiť schopnosť žiakov prispôsobiť sa prírodnému i spoločenskému prostrediu. 

Činnosť klubu sa zameriavala na rozvoj prírodovednej gramotnosti u žiakov, ktorá je nevyhnutnou 

súčasťou vzdelávania v jednotlivých odborných predmetoch. Využívanie medzipredmetových 

vzťahov vo vyučovaní má vplyv na zvyšovanie efektívnosti edukácie, aktivity a tvorivosti žiakov, 

komplexný prístup k poznávaniu a získavaniu poznatkov a analyticko-kritického myslenia. 

 

Stručná anotácia 

Pedagogický klub Človek ako biologická bytosť v kontexte spoločenských vied zasadal v druhom  

polroku školského roka 2021/2022 na desiatich stretnutiach, ktoré trvali tri hodiny. Klub pracoval 

v zložení 8 členov – pedagógov odborných predmetov. Od 23. 3. 2022 klub pracoval v zložení 7 

členov. Činnosť klubu sa riadila plánom práce/pracovných činností pedagogického klubu. Z každého 

stretnutia klubu bola vyhotovená správa o činnosti klubu, ktorá obsahuje súbor záverov a odporúčaní 

pre zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu a následne na zvýšenie uplatniteľnosti žiakov 

strednej odbornej školy na trhu práce. 
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Zámer a priblíženie témy písomného výstupu 

Písomný výstup vychádza z aktívnej spolupráce, ako aj z výmeny poznatkov a skúseností medzi 

pedagógmi na rôzne témy z odborných predmetov. Zámerom práce pedagogického klubu bolo 

skvalitnenie a zatraktívnenie edukačnej činnosti, a to prípravou materiálov na odborné vzdelávanie, 

zhrnutím záverov a súborom odporúčaní, ktoré vedú k lepším učebným výsledkom, pozitívnym 

postojom k vzdelávaniu sa a zlepšeniu odbornej pripravenosti žiaka na praktickú činnosť. Zámerom 

písomného výstupu je zhrnúť činnosť pedagogického klubu a priblížiť témy a aktivity, ktorým boli 

venované jednotlivé stretnutia. 

 

Jadro: 

Popis témy/problém  

V písomnom výstupe pedagogického klubu je zhrnutá činnosť klubu v druhom polroku školského 

roka 2021/2022. Počas stretnutí členovia klubu rozoberali témy stretnutia a venovali pozornosť 

rámcovému programu stretnutia, ktorý bol daný obsahom projektu. Na jednotlivých stretnutiach sa 

členovia klubu Človek ako biologická bytosť v kontexte spoločenských vied venovali týmto témam: 

Prvé stretnutie bolo zamerané na tému Príčiny deviantného správania – vplyv sociálneho prostredia, 

genetická podmienenosť, mentálna nedostatočnosť, rodinné prostredie, priebeh socializácie 

a biografická dráha. Členovia pedagogického klubu poukázali na vplyv sociálneho prostredia 

a socializácie na deviantné správanie. Následne diskutovali a vymieňali si skúsenosti o využívaní 

odbornej úvahy na vyučovacích hodinách ako metódy na zvýšenie kreativity a myslenia žiakov. Na 

stretnutí členovia klubu vymedzili najvhodnejšie metódy, ktorými možno rozvíjať analyticko-kritické 

myslenie žiakov.  

Druhé stretnutie pedagogického klubu bolo venované téme Náročné životné situácie vyžadujúce 

mobilizáciu a vypätie psychických síl a osvojenie určitých poznatkov, skúseností, zručností 

a tvorivosti na ich prekonanie, zvládnutie, či riešenie. Členovia pedagogického klubu vymedzili 

niekoľko techník, ktoré môžu pomôcť prekonávať, zvládať, či riešiť náročné životné situácie. 

V rámcovom programe stretnutia členovia klubu pripravili pre žiakov problémové situácie 

predložením problémovej úlohy zamerané na náročné životné situácie. Zamerali sa na definovanie 

podstaty problémových úloh ako metód prepájania teórie s praxou.  

Tretie stretnutie pedagogického klubu bolo zamerané na tému Sociálne dôsledky zdravotného 

postihnutia. Členovia klubu zdôraznili interakciu opatrení na vyrovnávanie príležitostí na národnej, 

regionálnej i medzinárodnej úrovni pre ľudí s hendikepom. Na pedagogickom klube členovia 

prezentovali metódu brainstormingu a diskutovali tiež o význame pojmového mapovania vo 

vyučovaní a skúsenostiach s využívaním rôznych typov pojmových máp.   

Na štvrtom stretnutí sa pedagogický klub venoval téme Posilnenie rehabilitácie a komplexných 

služieb pre osoby so zdravotným postihnutím. Pozornosť bola venovaná jednotlivým zložkám 

rehabilitačnej sústavy na vyrovnávanie príležitostí pre ľudí s postihnutím - špeciálne školy, špeciálne 

školské zariadenia, liečebno-preventívne inštitúcie, inštitúcie sociálnej starostlivosti, mimoštátne 

inštitúcie, záujmové organizácie, nadácie. Na stretnutí pedagogického klubu členovia diskutovali o 

teoretických východiskách tvorby metodických listov, o ich využití, obsahu a význame. 



Na piatom stretnutí pedagogického klubu členovia rozoberali tému Práva občanov so zdravotným 

postihnutím. Rámcový program stretnutia bol zacielený na štúdium dokumentov v oblasti 

zdravotného postihnutia. Členovia nachádzali rôzne ukážky metodických listov, ako začleniť deti so 

zdravotným postihnutím do školského prostredia, o ktorých následne viedli diskusiu. 

Obsah šiesteho stretnutia bol zameraný na tému Účasť jedinca s postihnutím na pracovnom 

a spoločenskom živote. Členovia klubu sa zaoberali možnosťami pracovného a spoločenského 

uplatnenia jedincov s postihnutím. V rámcovom programe zamerali svoju pozornosť na tvorbu 

problémových úloh. Prezentovali konkrétne príklady uplatnenia problémového vyučovania na svojich 

odborných predmetoch. 

Siedme stretnutie pedagogického klubu bolo venované téme Peňažné príspevky na kompenzáciu 

zdravotného postihnutia. Rozberali podmienky poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu 

zdravotného postihnutia. Tému stretnutia členovia pedagogického klubu zhrnuli aj do pojmovej 

mapy. Na stretnutí členovia klubu vypracovali metodické listy na odborné predmety a aktívne sa 

obohacovali o svoje skúsenosti z praxe s využívaním metodických listov. 

Na ôsmom stretnutí členovia pedagogického klubu rozoberali tému Princíp solidarity v kontexte 

sociálnej politiky. Poukázali na solidaritu ako hodnotu, ktorej realizácia vedie k vzájomnej podpore, 

k sociálnej súdržnosti občianskej spoločnosti. V rámcovom programe členovia klubu diskutovali, 

porovnávali a aktívne sa obohacovali o teoretické poznatky z oblasti sociálnej politiky viacerých 

štátov sveta. Nachádzali rovnaké i odlišné prvky v jednotlivých modeloch sociálnych politík. 

Deviate stretnutie pedagogického klubu bolo venované téme Rozbor aktuálnych socio–kultúrnych 

problémov s dôrazom na antropologické aspekty (diskriminácia, rasizmus, etnocentrizmus, 

intolerancia). Členovia klubu sa zaoberali  formami a prejavmi týchto problémov. Rámcový program 

stretnutia bol zameraný na digitálne technológie a pomôcky a podporu analyticko–kritického 

myslenia žiakov. Bližšie si členovia klubu predstavili digitálne edukačné pomôcky – vizualizér 

a interaktívnu tabuľu. Na stretnutí boli prezentované rôzne hravé, zábavné a vedomostné kvízy 

a aktivity s implementáciou interaktívnej tabule v edukačnom procese. Členovia sa sústredili na 

aktivity, ktoré podporujú tvorivosť, interaktívnosť, spoluprácu a rozvoj analyticko-kritického 

myslenia žiakov. 

Desiate stretnutie bolo zamerané na tému Rozbor aktuálnych socio–kultúrnych problémov s dôrazom 

na antropologické aspekty (migrácia, globalizácia, tvorba nadnárodných celkov, demografické 

ukazovatele). Bližšie si členovia predstavili digitálnu vzdelávaciu platformu Viki a Kahoot. Na 

stretnutí pedagogického klubu boli prezentované rôzne zábavné aktivity, kvízy a praktické úlohy 

s využitím uvedených digitálnych programov. Členovia sústredili pozornosť na digitálnu učebnú 

pomôcku – Včielku bee-bot. Hľadali alternatívy použitia Včielky bee-bot vo vyučovacom procese, 

následne ho aplikovali do prostredia materskej školy a školského klubu detí.  

Záver: 

Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 

V pedagogickom klube Človek ako biologická bytosť v kontexte spoločenských vied od februára 

2022 do júna 2022 sa členovia venovali otázkam skvalitnenia vyučovacieho procesu a prepojenia 

vzdelávania s praxou. Zlepšili sme komunikáciu a vzájomnú kooperáciu učiteľov rôznych odborných 

predmetov. Vymieňali sme si názory, učili sa, diskutovali a odovzdávali informácie a poznatky 

rôzneho druhu na úrovni prepojenia teórie a praxe. 

Výstupy pedagogického klubu: 

➢ Vypracovanie aplikačnej úlohy zameranej na rozvoj analyticko-kritického myslenia žiakov 

prostredníctvom metódy E-U-R. 

➢ Návrh tém úvah z odborných predmetov na vyjadrenie vlastného názoru žiakov. 

➢ Príprava problémových úloh zameraných na náročné životné situácie.  



➢ Vytvorenie námetov na brainstorming k téme sociálne dôsledky zdravotného postihnutia 

s prepojením na odborný predmet.  

➢ Pojmová mapa ako didaktická pomôcka do školského klubu detí. 

➢ Pojmová mapa ako didaktická pomôcka na predmet Sociálno-právna ochrana pre lepšie 

porozumenie a zapamätanie si učiva. 

➢ Databáza internetových stránok (videá, stránky) týkajúcich sa práv ľudí so zdravotným 

postihnutím. 

➢ Prezentácia problémových úloh pozmenených a prispôsobených podmienkam výučby žiakov 

v podmienkach SOŠPg sv. Cyrila a Metoda v Košiciach. 

➢ Metodické listy z odborných predmetov ako komplexná príprava na vyučovaciu hodinu pre 

pedagógov z predmetov – Špeciálna pedagogika, Pedagogika, Psychológia, Sociálno-právna 

ochrana, Sociálna pedagogika, Prax,  

Jednotlivé výstupy sú súčasťou portfólia pedagógov a sú k dispozícii k nahliadnutiu.  

 

Členom klubu sa odporúča: 

➢ zakomponovať vyhotovené materiály do výchovno-vzdelávacieho procesu; 

➢ spolupracovať s  členmi pedagogického klubu; 

➢ využívať samoštúdium na posilnenie prírodovednej gramotnosti; 

➢ prejavovať úctu ku každému žiakovi, aj keď nesúhlasíme s jeho správaním, vnímať osobnosť 

a individualitu každého žiaka; 

➢ rozvíjať u žiakov analyticko-kritické myslenie a posilňovať vlastnosti na rozvoj analyticko-

kritického myslenia; 

➢ zaradiť do edukačného procesu metódy, ktorými možno rozvíjať analyticko-kritické 

myslenie žiakov; 

➢ zadávať úvahy k odborným témam na zvyšovanie kreativity a myslenia žiakov; 

➢ vyžívať vo vyučovacom procese diskusnú metódu – brainstorming; 

➢ využívať metódy problémového vyučovania na všetkých odborných predmetoch; 

➢ využívať pojmové mapy vo vyučovaní odborných predmetov; 

➢ aktivizovať žiakov využívaním metodických listov; 

➢ využívať rôzne digitálne pomôcky a efektívne riešiť úlohy v digitálnom prostredí; 

➢ efektívne začleniť do vyučovania vzdelávacie platformy – Viki a Kahoot; 

➢ využívať vo vyučovacom procese edukačnú pomôcku Včielku bee-bot. 

 

11. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Martina Viravcová 

12. Dátum 8. 6. 2022 

13. Podpis  

14. Schválil (meno, priezvisko) ThLic. Marek Jeník 

15. Dátum 4. 7. 2022 

16. Podpis  

 


