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11.Manažérske zhrnutie: 

 

Krátka anotácia: 

Stretnutie pedagogického klubu Človek ako biologická bytosť v kontexte spoločenských vied bolo 

zamerané na tému Sociálne dôsledky zdravotného postihnutia. Rámcový program stretnutia bol 

venovaný tvorbe a použitiu pojmových máp a brainstormingu.  

Členovia pedagogického klubu sa zaoberali sociálnymi dôsledkami zdravotného postihnutia. 

Sociálny dôsledok ťažkého zdravotného postihnutia je znevýhodnenie, ktoré má fyzická osoba z 

dôvodu jej ťažkého zdravotného postihnutia v porovnaní s fyzickou osobou bez zdravotného 

postihnutia rovnakého veku, pohlavia a za rovnakých podmienok a ktoré nie je schopná z dôvodu 

ťažkého zdravotného postihnutia prekonať sama. Členovia klubu diskutovali o sociálnych dôsledkoch 

pri rôznych druhoch zdravotného postihnutia. Zdôraznili interakciu opatrení na vyrovnávanie 

príležitostí na národnej, regionálnej i medzinárodnej úrovni pre ľudí s hendikepom.  

Na pedagogickom klube členovia prezentovali metódu brainstormingu a jej varianty, využitie na 

vyučovaní a vymieňali si praktické skúseností z jej využívania. Členovia tiež diskutovali o význame 

pojmového mapovania vo vyučovaní a skúsenostiach s využívaním rôznych typov pojmových máp.   

Na stretnutí pedagogického klubu členovia navrhli témy brainstormingu, ktoré súvisia s obsahom 

témy. Členovia tiež pripravili pre žiakov pojmovú mapu ako pomôcku, ktorej obsahom je téma ako 

sa správať k ľuďom so zdravotným postihnutím. Pojmová mapa bude slúži ako pomôcka pre žiakov 

na predmet prax do školského klubu detí.  
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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 Sociálne dôsledky zdravotného postihnutia  

4. Rámcový program stretnutia Pojmová mapa. Brainstorming. 

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.  

 

K bodu 2 

Členom pedagogického klubu bola podrobnejšie predstavená téma a obsah stretnutia Sociálne 

dôsledky zdravotného postihnutia a rámcový program stretnutia Pojmová mapa a brainstorming. 

  

K bodu 3 

Obsah programu tvoril: 

a) zdravotné postihnutie,  

b) modely zdravotného postihnutia, 

c) tri roviny zdravotného postihnutia, 

d) klasifikácia porúch podľa jednotlivých druhov postihnutia, 

e) handicap - sociálny dôsledok zdravotného postihnutia, 

f) subjektívne hodnotenie vlastného postihnutia,  

g) bariéry prostredia vedúce k vylúčeniu ľudí zo zdravotným postihnutím. 

h) Ako sú ovplyvnené životy ľudí so zdravotným postihnutím? 

 

K bodu 4 

Na stretnutí pedagogického klubu členovia diskutovali a zdieľali návrhy na brainstormingové 

metódy. Navrhli témy brainstormingu, ktoré súvisia s obsahom témy stretnutia. Témy brainstormingu 

je možné použiť pre žiakov na predmete Špeciálna pedagogika alebo Metódy sociálnej práce. 

Členovia tiež pripravili pre žiakov pojmovú mapu ako pomôcku, ktorej obsahom je téma ako sa 

správať k ľuďom so zdravotným postihnutím. Pojmová mapa bude slúži ako pomôcka pre žiakov na 

predmet Prax v školskom klube detí.   

  

13. Závery a odporúčania 

 

K bodu 5  

Členovia pedagogického klubu sa na stretnutí zaoberali sociálnymi dôsledkami zdravotného 

postihnutia. Vymedzili sociálne dôsledky ľudí so zdravotnými postihnutím v rôznych oblastiach 

spoločenského života. Vymedzili aj bariéry na strane spoločnosti, ktoré vedú k vylúčeniu ľudí so 

zdravotným postihnutím zo spoločnosti.  

Členovia poukázali na výhody kreatívnej metódy brainstorming, pomocou ktorej môže vyučujúci 

aktivizovať celú triedu, motivovať žiakov k výkonu, inšpirovať, koncentrovať ich pozornosť. 

Členovia tiež diskutovali o výhodách používania pojmových máp na vyučovacích hodinách. Tvorba 

pojmových máp vo vyučovacom procese prispieva ku rozvoju celkovej osobnosti žiaka, podporuje 

jeho kreativitu a originalitu, prehlbuje záujem žiaka o triedenie informácií, rozvíja samostatnosť a 

zodpovednosť za vytvorený produkt – pojmovú mapu. Pre pedagógov je pojmové mapovanie 

vhodnou metódou, aktivitou, podporujúcou rozvíjanie aj medzipredmetových vzťahov. 

 

K bodu 6 

Členovia klubu prijali tieto odporúčania: 

Využívať v edukačnom procese brainstorming ako kreatívnu metódu riešenia problémov. Varianty 

brainstormingu uvoľňujú u žiakov predstavivosť, fantáziu, obrazotvornosť.  



Využívať pojmové mapy vo vyučovaní odborných predmetov na zlepšenie schopnosti porozumenia, 

zapamätania si, kreativity, aplikovania v praxi a rozvíjania medzipredmetových vzťahov. 

Pojmová mapa je vhodným kognitívnym nástrojom na vizuálne znázornenie vzťahov medzi 

myšlienkami, konceptami, slovami alebo symbolmi. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

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

Dátum konania stretnutia: 9. 3. 2022 

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

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Annamária Čintalová  SOŠPg sv. CaM 

2. Mgr. Nora Hentšelová neprítomná SOŠPg sv. CaM 

3. PaedDr. Alena Lehotská  SOŠPg sv. CaM 

4. PaedDr. Klaudia Karaffová  SOŠPg sv. CaM 

5. Mgr. Elena Škriabová  SOŠPg sv. CaM 

6. Mgr. Jana Troščaková  SOŠPg sv. CaM 

7. Mgr. Martina Viravcová  SOŠPg sv. CaM 

8. 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.    

 


