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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Stručná anotácia 

Témou piateho stretnutia pedagogického klubu Človek ako biologická bytosť v kontexte 

spoločenských vied bolo História výchovy ako podstatného znaku, ktorým sa život v ľudskej 

spoločnosti odlišuje od života ostatných živých bytostí. Stretnutie klubu sa zameriavalo na analýzu 

výchovy v histórii ľudstva.  
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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 História výchovy ako podstatného znaku, ktorým sa život v ľudskej 

spoločnosti odlišuje od života ostatných živých bytostí 

4. Rámcový program stretnutia Analýza a diskusia výchovy v histórii ľudstva 

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 História výchovy ako podstatného 

znaku, ktorým sa život v ľudskej spoločnosti odlišuje od života ostatných živých bytostí a rámcový 

program stretnutia Analýza a diskusia výchovy v histórii ľudstva. 

 

K bodu 3 

Obsahom programu bola výchova v historických obdobiach: 

a) Mezopotámia – prvé školy ľudstva; 

b) Staroveký Egypt; 

c) Alexandria – staroveké vedecké centrum; 

d) Staroveké Grécko 

 minojská a mykénska kultúra – prvé civilizácie a písomné systémy na európskom 

kontinente, 

 Homérske obdobie, 

 Sparta – sparťanský model výchovy, 

 Atény – aténsky model výchovy, 

e) Staroveký Rím; 

f) kresťanská éra a vzdelávanie; 

g) obdobie univerzít – 13. – 15. storočie; 

h) obdobie humanizmu a renesancie – 14. – 17. storočie; 

i) reformácia a začiatky konfesijného školstva; 

j) protireformácia a jezuitské školstvo; 

k) obdobie osvietenstva. 

 

K bodu 4 

Členovia pedagogického klubu analyzovali výchovu v jednotlivých historických etapách vývoja 

spoločnosti a v rozličných geografických a národných celkoch. Diskutovali o najvýznamnejších 

medzníkoch v histórii výchovy, o vzniku a vývoji školských inštitúcii a názoroch na výchovu. 

Poukazovali na významné prelomové udalostí vo výchove, Diskutovali tiež o vtedajších 

sociokultúrnych podmienkach, ktoré výrazne ovplyvňovali jednotlivé koncepcie výchovy. Hľadali 

spoločné znaky výchovy v histórii a v súčasnosti. 

 

 



13. Závery a odporúčania: 

K bodu 4 

Výchova sprevádza vývoj civilizácie od jej počiatkov až po súčasnosť. Dejiny ľudstva môžeme 

chápať ako evolúciu premien. Ich súčasťou sú aj dejiny výchovy, vzdelávania a školstva, ktoré sa 

menili a vyvíjali vplyvom morálky, kultúrnych systémov, tradícií, zvykov a aktuálnych 

spoločenských hodnôt. 

 

Členovia klubu prijali tieto odporúčania: 

Odporúčame na vyučovacích hodinách pri odborných disciplínach vychádzať aj z minulosti, pretože 

mnohé základné problémy aj v oblasti výchovy, vzdelávania a školstva nie je možné pochopiť bez 

ich historickej súvislostí. Bez znalosti historických faktov a ich súvislostí môže dochádzať ku 

skreslenému chápaniu a vysvetľovaniu súčasných otázok školstva, vzdelávania a výchovy. Riešenie 

problémov v oblastí výchovy sa nezaobíde bez poznania ich genézy. Umožňuje vyvarovaniu sa chýb 

a omylov. 

Vo výchove by mali byť zachované princípy tolerancie, slobody a individuálnej vôle pri formovaní 

sa spoločnosti. K tomuto cieľu môžu napomáhať aj pozitívne príklady minulosti, v ktorých sa 

odrážajú snahy o reformu školy a výchovy. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

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

Dátum konania stretnutia: 14. 4. 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. neprítomná 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  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.     

 

 

 

 

 

 

 


