
 

 

Správa o činnosti pedagogického klubu  

 

1. Prioritná os Vzdelávanie 

2. Špecifický cieľ 1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania 

a prípravy reflektujúc potreby trhu práce 

3. Prijímateľ Trnavský samosprávny kraj 

4. Názov projektu Prepojenie stredoškolského vzdelávania s 

praxou v Trnavskom samosprávnom kraji 2 

5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011AGY5 

6. Názov pedagogického klubu  Pedagogický klub bez písomného výstupu - 

Klub učiteľov ekonomických predmetov 

7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 28.04.2021 

8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu Stredná odborná škola rozvoja vidieka s 

vyučovacím jazykom maďarským  

Námestie Sv. Štefana 1533/3 

Dunajská Streda 929 38 

č. m. 321 

Online cez aplikáciu MS TEAMS 
9. Meno koordinátora pedagogického 

klubu 
Mgr. Nora Ďurkovičová 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 

www.dunagro.sk 

www.trnava-vuc.sk 

 

http://www.trnava-vuc.sk/


11. Manažérske zhrnutie: 
 

kľúčové slová: osobné a charakterové vlastnosti, typológia osobností učiteľa, vyučovacie 

štýly učiteľov, tvorivosť v práci učiteľa, vytvorenie tvorivej klímy, syndróm vyhorenia 

učiteľov, fázy profesijnej dráhy učiteľa, charakteristika dobrého učiteľa 

 

stručná anotácia: 

Osobné a charakterové vlastnosti učiteľa 

- správanie učiteľa 

- potreba zvyšovania motivácie vykonávať učiteľskú profesiu 

- zmena postavenia učiteľa 

Typológia osobností učiteľov 

- učiteľ logotrop 

- učiteľ pajdotrop 

- prirodzený typ 

- akceptujúci typ 

- empatický typ 

Vyučovacie štýly učiteľov 

- autoritatívny vyučovací štýl 

- demokratický vyučovací štýl 

- liberálny vyučovací štýl 

- nevyhranený vyučovací štýl 

Syndróm vyhorenia učiteľov 

- prevencia 

- 5P ( postup, právomoc, pôžitky, prestíž, plat ) 

Fázy profesijnej dráhy učiteľa 

- voľba učiteľskej profesie 

- prípravná fáza 

- profesijný štart 

- profesijná adaptácia 

- profesijný vzostup 

- profesijná stabilizácia resp. migrácia 

- profesijné vyhasínanie 

Charakteristika dobrého učiteľa 

- láska k svojmu povolaniu 

- láska k deťom 

- ovládanie didaktiky 

- ovládanie rôzných koncepcii, metód 

- spolupráca s ostatnými učiteľmi 

- schopnosť sebareflexie 

- sebareflexia v oblasti sebarozvoja    

 

 

 



12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
1. Privítanie účastníkov 

2. Prednáška o osobnosti učiteľa 

3. Diskusia 

4. Záver 

 

 

         

 

13. Závery a odporúčania: 
Potreba učiteľov o zlepšenie práce, zvýšiť schopnosť sebareflexie, sebareflexia v oblasti 

sebarozvoja, ochota a sebazapracovanie stať sa ešte lepším.   
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: SOŠ rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským, Námestie 

Sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 

Pre epidemiologickú situáciu realizované online cez aplikáciu MS TEAMS 
 

Dátum konania stretnutia: 28. 04. 2021 

Trvanie stretnutia:  13:30 - 16:30  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Nora Ďurkovičová   Stredná odborná škola 

rozvoja vidieka s 

vyučovacím jazykom 

maďarským  

Námestie Sv. Štefana 

1533/3 

Dunajská Streda 



2. Ing. Monika Állóová PhD.  Stredná odborná škola 

rozvoja vidieka s 

vyučovacím jazykom 

maďarským  

Námestie Sv. Štefana 

1533/3 

Dunajská Streda  
3. Ing. Ingrid Pálfy  Stredná odborná škola 

rozvoja vidieka s 

vyučovacím jazykom 

maďarským  

Námestie Sv. Štefana 

1533/3 

Dunajská Streda  
4. Ing. Adriana Horváthová  Stredná odborná škola 

rozvoja vidieka s 

vyučovacím jazykom 

maďarským  

Námestie Sv. Štefana 

1533/3 

Dunajská Streda 
5. Ing. Eleonóra Nagy  Stredná odborná škola 

rozvoja vidieka s 

vyučovacím jazykom 

maďarským  

Námestie Sv. Štefana 

1533/3 

Dunajská Streda 
6. MSc. Erzsébet Horváth 

 
 Stredná odborná škola 

rozvoja vidieka s 

vyučovacím jazykom 

maďarským  

Námestie Sv. Štefana 

1533/3 

Dunajská Streda 

 

 


