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11. Manažérske zhrnutie: 

Stručná anotácia 

Zámerom stretnutia pedagogického klubu bolo rozvíjať kompetencie učiteľov odborných predmetov 

so zameraním na zvýšenie kvality vzdelávania a prepojenia s praxou. Cieľom bolo rozširovať svoje 

profesionálne obzory a venovať sa teoretickým východiskám antropológie, diskutovať o nich, 

s cieľom inšpirovať sa a skvalitňovať tak edukačný proces. 

Cieľom prvého stretnutia pedagogického klubu bolo zadefinovať teoretické východiská pojmu 

antropológia. Prostredníctvom powerpointovej prezentácie bola odprezentovaná teória antropológie.  

Následne pokračovala diskusia a výmena skúseností a analýza programu stretnutia. Do prezentácie 

boli zapracované návrhy a pripomienky členov pedagogického klubu.  

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

bolo venované aj oboznámeniu sa s plánom práce klubu na prvý polrok a prerozdeleniu jednotlivých 

tém.  
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

• Otvorenie zasadnutia pedagogického klubu 

- Koordinátorka pedagogického klubu Mgr. Martina Viravcová privítala prítomných 

členov na prvom zasadnutí.  

 

• Spresnenie pracovných aktivít/tém jednotlivých členov 

- Členovia boli oboznámení s plánom pracovných činností pedagogického klubu. 

- Členovia si prerozdelili témy jednotlivých stretnutí. 

 

• Prvá téma stretnutia: Teoretické východiská pojmu antropológia 

-  Formou powerpointovej prezentácie bola členom klubu predstavená teória 

antropológie. 

 

• Diskusia a analýza 

- Členovia klubu diskutovali a tému stretnutia analyzovali. Výsledky analýz boli zahrnuté 

do prezentácie. 

 



13. Závery a odporúčania: 

V závere členovia pedagogického klubu analyzovali využitie prezentovaného materiálu na tvorbu 

prepojenia teórie s praxou a vymieňali si skúsenosti v oblasti medzipredmetových vzťahov s cieľom 

podporiť vyššiu úroveň vzdelávacieho procesu. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

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

Dátum konania stretnutia: 16. 9. 2020 

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 PaedDr. Klaudia Karaffová  SOŠPg sv. CaM 

5 Mgr. Elena Škriabová  SOŠPg sv. CaM 



6 Mgr. Jana Troščáková  SOŠPg sv. CaM 

7 Mgr. Marcela Veberová  SOŠPg sv. CaM 

8 Mgr. Martina Viravcová  SOŠPg sv. CaM 

 


