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11.Manažérske zhrnutie: 

 

Krátka anotácia: 

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

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

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

ukazovatele). Rámcový program stretnutia bol zacielený na digitálne technológie a pomôcky, a tiež 

na podporu analyticko–kritického myslenia žiakov. 

Členovia pedagogického klubu sa na stretnutí bližšie zaoberali problematikou migrácie, globalizácie, 

tvorby nadnárodných celkov a demografickými ukazovateľmi.  

Prítomní členovia klubu sa oboznámili s portálmi a ich využitím vo vyučovaní. 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. 

Na stretnutí pedagogického klubu sa členovia oboznámili s didaktickou hračkou – Včielkou bee-bot 

a vyskúšali si prácu a vzdelávacie aktivity s touto pomôckou.  
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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 Rozbor aktuálnych socio–kultúrnych problémov s dôrazom  

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

demografické ukazovatele).  

4. Rámcový program stretnutia Digitálne technológie a pomôcky. Podpora analyticko–

kritického myslenia žiakov. 

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 a následne došlo k predstaveniu obsahu programu stretnutia, krátke 

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

 

K bodu 2 

Členom pedagogického klubu bola podrobnejšie predstavená téma a obsah stretnutia Rozbor 

aktuálnych socio–kultúrnych problémov s dôrazom  

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

ukazovatele) a rámcový program stretnutia Digitálne technológie a pomôcky. Podpora analyticko–

kritického myslenia žiakov. 

 

 K bodu 3 

Obsah programu tvoril: 

a) vymedzenie pojmu migrácia,  

b) typy migrácie, 

c) migrant – emigrant,  

d) globalizácia,  

e) typy globalizácie,  

f) globalizácia životného prostredia,  

g) pozitívne dopady globalizácie, 

h) negatívne dopady globalizácie,  

i) demografické ukazovatele,  

j) vzdelávacia platforma Kahoot, 

k) portál Viki, 

l) digitálne technológie - Včielka bee-bot, 

m) čo vie Včielka bee-bot, 

n) ovládanie Včielky bee-bot.  

 

K bodu 4  

Na stretnutí pedagogického klubu členovia sústredili pozornosť na digitálnu učebnú pomôcku – 

Včielku bee-bot. Je to programovateľná hračka, nástroj na rozvíjanie schopnosti plánovať, tvorby 

postupu na riešenie jednoduchých problémov. Členovia si vyskúšali prácu s touto edukačnou 

pomôckou a naučili sa ju programovať. Hľadali alternatívy použitia Včielky bee-bot vo vyučovacom 

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

opísali vzdelávacie aktivity s využitím edukačnej pomôcky v materskej škole a v školskom klube detí 

na predmete Prax.  

Členovia sa zoznámili so vzdelávacou platformou Viki, ktorá sprístupňuje digitálny edukačný obsah 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a poskytuje používateľom, 

učiteľom a žiakom funkcionalitu pre elektronické vzdelávanie. 

Členovia pedagogického klubu sa bližšie oboznámili so vzdelávacou platformou Kahoot. Platformu 

je možné využiť na kvízy z akejkoľvek témy s možnosťou výberu.  

https://sk.wikipedia.org/wiki/Vzdel%C3%A1vac%C3%AD_syst%C3%A9m
https://sk.wikipedia.org/wiki/Platforma


13. Závery a odporúčania 

 

K bodu 5  

Členovia pedagogického klubu sa na stretnutí oboznámili s pojmom migrácia, kto je migrant 

a emigrant. Bližšie špecifikovali pozitívne a negatívne dopady globalizácie. Rozoberali demografické 

ukazovatele a poukázali na demografickú krízu. Vyskúšali si prácu s edukačnou pomôckou Včielkou 

bee-bot a rôzne aktivity v programoch Viki a Kahoot.  

 

K bodu 6 

Členovia klubu prijali tieto odporúčania: 

Podporovať u žiakov asimiláciu, aby pozitívne prijímali všetkých členov spoločnosti. 

Pozerať sa na demografické dôsledky očakávaného populačného vývoja na Slovensku s dopadom na 

celý sociálny systém. Žijeme dlhšie ale prináša to svoju daň.  

Využívať v edukačnom proces digitálne pomôcky, ktoré majú význam z hľadiska poznávacích 

procesov, podporujú rozvoj analyticko-kritického myslenia žiakov. 

Vedieť vhodne vybrať a implementovať do vyučovacieho procesu digitálnu technológiu a digitálne 

pomôcky na vyhľadávanie informácií, ich spracovanie, použitie, šírenie alebo vytvorenie. 

Využívať rôzne digitálne pomôcky a efektívne riešiť úlohy v digitálnom prostredí. 

Kriticky vyhodnocovať a rozoberať poznatky získané z digitálnych zdrojov. 

Efektívne začleniť do vyučovania prezentované vzdelávacie platformy – Viki a Kahoot. 

Využívať vo vyučovacom procese edukačnú pomôcku Včielku bee-bot, ako nástroj na rozvíjanie 

schopnosti plánovať, tvoriť a riešiť jednoduché problémy. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

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

Dátum konania stretnutia: 8. 6. 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.    

 


