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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Stručná anotácia 

Pedagogický klub Človek ako biologická bytosť v kontexte spoločenských vied sa na svojom druhom 

stretnutí venoval téme Procesy učenia a socializácie s cieľom pretvoriť človeka z bytosti biologickej 

na bytosť spoločenskú. Členovia klubu sa dôkladne oboznámili s procesom učenia a socializácie, 

vďaka ktorým sa človek ako biologický tvor stáva sociálnou bytosťou.   

V závere pedagogického klubu členovia diskutovali o využití didaktických hier vo vyučovacom 

procese, o podnecovaní žiakov k imaginácii a fantázií. 
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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 Procesy učenia a socializácie s cieľom pretvoriť človeka z bytosti biologickej 

na bytosť spoločenskú 

4. Rámcový program stretnutia Didaktická hra. Imaginácia a fantázia žiakov. 

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 Procesy učenia a socializácie 

s cieľom pretvoriť človeka z bytosti biologickej na bytosť spoločenskú a rámcový program stretnutia 

Didaktická hra. Imaginácia a fantázia žiakov. 

 

K bodu 3 

Členovia klubu analyzovali procesy, ktorými sa z človeka ako biologickej bytosti stáva bytosť 

spoločenská. Zaoberali sa procesom učenia, rôznymi druhmi učenia - spontánne a riadené učenie; 

učenie podmieňovaním a senzomotorické učenie; verbálne a pojmové učenie; učenie riešením 

problémov a sociálne učenie. Analyzovali proces socializácie, fázy socializácie – primárnu 

a sekundárnu fázu. K jednotlivým fázam sme vymedzili najdôležitejšie socializačné činitele. V rámci 

procesu socializácie sme sa zaoberali aj pojmom resocializácia a pojmom sebaidentita. Členovia 

klubu neopomenuli biologické činitele rozvoja človeka. 

 

K bodu 4 

Členovia klubu rozoberali teoretické východiská didaktických hier, členenie didaktických hier, vplyv 

didaktických hier na žiakov. Konkrétnejšie sa členovia oboznámili s didaktickou hrou: 4V – Vytvor, 

Vylož, Vylosuj, Vysvetli; Domino; Skladačka; Výstava. 

Členovia diskutovali o podnecovaní žiakov k imaginácii a fantázii, ktoré sú zdrojom tvorivej činnosti. 

K rozvíjaniu tvorivého myslenia je potrebné rozvíjať u žiakov predstavivosť, fantáziu, imagináciu. 

Analyzovali sme konkrétne vyučovacie hodiny, v ktorých bola podporovaná tvorivosť žiakov 

aplikáciou vybraných vyučovacích metód. Vymedzili sme divergentné, tvorivé úlohy, pri ktorých 

môžu žiaci prejaviť fantáziu a imagináciu. To umožňuje žiakovi sebarealizáciu, tým, že do tvorivej 

úlohy dáva niečo zo seba, svojej individuality.  

Členovia klubu si vymieňali skúseností s prípravou a realizáciou tvorivých úloh na hodinách 

odborných predmetov. 

 

 

13. Závery a odporúčania: 

K bodu 5 

Pedagogický klub prijal závery: 

Napriek povahe odborných predmetov je možné do vyučovacieho procesu zaradiť tvorivé úlohy, na 

rozvoj fantázie a imaginácie žiakov. Po výmene skúseností sa členovi klubu zhodli, že žiaci s obľubou 

riešia tvorivé úlohy a riešenie je často prekvapujúce a nezvyčajné. Pre žiakov je veľmi dôležité v 

budúcej praxi uplatňovať fantáziu a imagináciu. 

Členovia pedagogického klubu odporúčajú zaradiť do výučby odborných predmetov tvorivé úlohy, 

zadania na riešenia problémov a tak vytvárať priestor na zdokonalenie tvorivej osobností žiaka. 

Odporúčame klásť dôraz na rozvoj tvorivého myslenia a zároveň vytvárať také úlohy, kde žiak prejaví 

tvorivosť, fantáziu, imagináciu. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

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

Dátum konania stretnutia: 17. 2. 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.  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 

 


