
Milé kolegyne a kolegovia, 

 

opäť sa Vám v závere roka prihovárame 

prostredníctvom dvojčísla Spravodajcu 

SAUP.  V tomto období pred rokom sme 

Vám priali „vydarený“ rok 2020, ktorý sa 

mal niesť v duchu mnohých zaujímavých 

udalostí a projektov zameraných na psy-

chológiu a vyučovanie psychológie. Vtedy 

ešte nikto z nás nepredpokladal, že tento 

rok bude unikátny úplne iným spôsobom.  

Svetová pandémia COVID-19 ovplyvnila 

mnohé oblasti nášho života. Preniesla vyu-

čovanie zo školských lavíc za obrazovky 

počítačov, tabletov a mobilných telefónov. 

Zmenila charakter poskytovania psycholo-

gických služieb. A tiež otvorila mnohé nové 

otázky v mnohých oblastiach našich živo-

tov. 

Aj preto sme Vám namiesto júnového 

čísla priniesli online stretnutie v podobe 

webinára a teraz prichádzame s rozšíreným 

dvojčíslom, v ktorom nájdete reflexiu toho, 

ako sme učili psychológiu počas pandémie 

doma aj v zahraničí, ako sme pripravovali 

budúcich učiteľov a učiteľky psychológie 

v týchto neštandardných podmienkach 

na výkon ich profesie, a tiež na čom sme 

pracovali v oblasti metodickej podpory 

učiteľom a učiteľkám psychológie v praxi 

aj v oblasti výskumu. 

Nebudú chýbať ani niektoré naše tra-

dičné rubriky knižných noviniek či zaují-

mavostí na webe. A samozrejme aj my 

dúfame, že sa budúci rok aspoň trochu 

vrátime do starých koľají a budeme sa 

môcť stretnúť aj osobne na niektorom  

z našich alebo medzinárodných podujatí. 

Prajeme Vám príjemné čítanie, pevné 

zdravie, vianočnú pohodu a veľa optimiz-

mu a dobrej nálady do nového roku. 

Lenka a Mirka 

Úvodom... 
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Na poslednom „živom“ zasadnutí výboru 

EFPTA v novembri 2019 v Bratislave sme  

v plnom nasadení plánovali konferenciu, 

ktorá sa mala konať v apríli 2020 v Brati-

slave.  Pripravili sme program, prešli všet-

ky priestory, uzavreli objednávky... 

Vo februári sme s napätím sledovali situá-

ciu vo svete a rastúci počet prípadov CO-

VID-19. V marci sa na Slovensku zatvorili 

školy, niektoré krajiny začali obmedzovať 

pohyb osôb. A nám bolo jasné, že konfe-

rencia sa v apríli konať nebude.  

Výbor EFPTA niekoľkokrát operatívne za-

sadal online a rozhodli sme sa konferenciu 

preložiť na rok 2021. Júnový optimizmus 

však na jeseň opäť vystriedali obavy, či  

v apríli budeme môcť cestovať a realizovať 

podujatia. Zatiaľ sme pripravení na kombi-

novanú alebo plne online verziu konferen-

cie. Konferencia EFPTA teda v apríli 2021 

bude, len forma zatiaľ ostáva otázna. 

Okrem prípravy, presúvania a opätovnej 

prípravy konferencie nás zamestnávali aj 

iné témy. V spolupráci s Board of Educa-

tional Affairs pri EFPA sme realizovali vý-

skum medzi učiteľmi a učiteľkami psy-

chológie o vyučovaní psychológie počas 

pandémie (bližšie na strane 4)  a prezen-

tovali ho na niekoľkých medzinárodných 

fórach  

a stránkach. 

V apríli sme sa tiež dočkali vydania publiká-

cie Teaching Psychology around the World, 

v ktorej nájdete kapitolu o vyučovaní psy-

chológie na stredných školách v Európe. 

V závere roka 2020 sme pripravili špeciálne 

číslo Newslettera EFPTA. Bežne Newsletter 

vychádza po konferencii a rekapitulujeme  

v ňom jednotlivé vystúpenia, odkazy na 

zdroje či iné výstupy konferencie. Keďže sa 

konferencia nekonala, v tohtoročnom vyda-

ní sme za zamerali na zhrnutie rôznych vý-

stupov a podujatí, ktoré sa v uplynulom 

období konali a boli zamerané na vyučova-

nie psychológie na stredných školách, EFP-

TA sa na nich aktívne podieľala a pod. Mô-

žete si tu napríklad prečítať zhrnutie okrúh-

leho stola o vyučovaní psychológie na stred-

ných školách, ktorý sa konal na konferencie 

ESPLAT na jeseň roku 2019. 

Okrem  konferencie plánujeme v roku 2021 

spustiť aj sériu bezplatných webinárov  

o vyučovaní psychológie v rôznych kraji-

nách. Veríme, že sa na niektorom zo živých 

alebo virtuálnych podujatí stretneme aj so 

slovenskými účastníkmi a účastníčkami. 

Novinky z EFPTA  
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ANI OBMEDZENÉ 

MOŽNOSTI 

CESTOVAŤ 

NEZABRZDILI 

AKTIVITY EFPTA.  

EFPTA v rokoch 2019—2022 
vedie výkonný výbor  
v tomto zložení: 
 
Lenka Sokolová 
(prezidentka, Slovensko) 
Mette Eggertsen  
(vice-prezidentka, Dánsko) 
Wolfgang Augustin 
(pokladník, Nemecko) 
Morag Williamson 
(tajomníčka, Škótsko) 

PRIPRAVUJEME: 

23. 1. 2021—online zasadnutie výboru EFPTA 

6. 3. 2021—webinár EFPTA 

15.—18. 4. 2021—konferencia EFPTA 

13. 11. 2021—zasadnutie výboru EFPTA 

http://educational-affairs.efpa.eu/
http://educational-affairs.efpa.eu/
https://www.cambridgescholars.com/product/978-1-5275-4631-8
http://www.efpta.org/home/index.asp?SID=12#59
http://www.efpta.org/home/index.asp?SID=12#59
http://www.efpta.org/docs/EFPTA-Newsletter--2020-678344-13-12-2020.pdf
https://www.cambridgescholars.com/product/978-1-5275-4631-8


V júni 2020 sme zhrnuli skúsenosti s vyučovaním psychológie počas prvej vlny pan-

démie COVID-19 a predstavili sme ich v rámci webinára s názvom Ako sme učili psy-

chológiu počas pandémie?  Venovali sme sa týmto témam: 

•Ako vyzerala podpora učiteľom a učiteľkám psychológie u nás a v zahraničí? 

•Ako prebiehala príprava učiteľov a učiteliek psychológie a ich pedagogické praxe? 

•Aké sú priebežné výsledky medzinárodného výskumu  o vyučovaní psychológie 

počas pandémie COVID-19? 

•Skúsenosti, podnety a postrehy účastníkov a účastníčok 

Ak ste náš webinár nestihli, môžete si v členskej zóne našej stránky pozrieť jeho 

záznam. A ak máte tip na ďalšiu tému webinára, vyplňte náš malý prieskum. 

Novinky zo SAUP 
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ANI SAUP SA  

V ONLINE SVETE 

NESTRATIL. 

PRIPRAVUJEME PRE 

VÁS NOVÝ ONLINE 

OBSAH AJ 

PODUJATIA. 

Na našom webe nájdete aj zopár noviniek. Okrem záznamu webinára Vás v členskej zóne čakajú nové metodické 

materiály, o ktorých si môžete prečítať viac na ďalších stranách. Počas prvej vlny pandémie sme na stránke zverej-

nili aj odkazy na niektoré online zdroje k vyučovaniu psychológie vrátane na odkazov krátke animované filmy a pra-

covné listy, ktoré sme k vyučovaniu psychológie vytvorili v rámci projektu v roku 2015. Teraz k nim pripájame aj 

novú metodiku s ďalšími tipmi na aktivity a  správnymi odpoveďami k pracovným listom. 

Čo by ste potrebovali? 

V príprave webinárov a aktualizáciách webstránky plánujeme v roku 2021 pokračovať. Ak Vás zaujímajú konkrétne 

témy, vyplňte náš krátky dotazník, aby sme mohli pripraviť  materiály a témy podľa  Vašich potrieb. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jUcxznpu50yGcKW51RiE-TpeUNysI85Bpdz5ExWvJXxURFZCS05ETFVMTDlaTU9MQ0dTVEZUV1JFSy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jUcxznpu50yGcKW51RiE-TpeUNysI85Bpdz5ExWvJXxURFZCS05ETFVMTDlaTU9MQ0dTVEZUV1JFSy4u
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S realitou dištančného vyučovania sme boli v marci 2020 konfrontovaní všetci.  

A všetci sme si mysleli, že je to len dočasný stav. No mýlili sme sa. Po dištančnom letnom 

semestri 2020 nás čakal dištančný zimný.  V tomto článku sa vám pokúsim priblížiť, aké 

boli moje skúsenosti s prípravou študentov a študentiek učiteľstva psychológie a tiež 

ďalšieho vzdelávania učiteľov a učiteliek v praxi. 

Pre mnohých bolo najväčšou bariérou online vyučovania technické zručnosti a kvalita in-

ternetového pripojenia. Paradoxne, tieto u mňa  fungovali bez problémov. Internet za 

celé dva semestre „padol“ na chvíľku asi 3x (hoci sa spolu so mnou doma dištančne vzde-

lávali 2 deti). S väčšinou 25 aplikácií, ktoré som pri vyučovaní používala, pracujem niekoľ-

ko rokov a pre všetky predmety som mala aj „pred koronou“ pripravené materiály 

(študijné texty, zadania, testy a pod.) online. Narazila som však na celkom iné problémy. 

Úlohy navyše to nevyriešia. Hneď na začiatku sa ukázalo, že študenti a študentky sú 

často preťažení. Preto som sa snažila držať hesla chcieť len toľko, koľko by som vyžadovala 

pri vyučovaní na živo. 

Aktivizácia v online priestore. Spoznali sme to viacerí, sedíte a rozprávate do monitora 

počítača a chvíľami máte dojem, že ste sami. Mne veľmi pomohli rôzne hlasovacie apliká-

cie a kvízy s možnosťou anonymnej reakcie, práca v skupinách či dvojiciach  

a možnosť reagovať  aj prostredníctvom chatu. Chce to multitasking učiteľa/učiteľky, ale 

oplatí sa to, pretože aj online sú potom hodiny živé a interaktívne. 

Dištančné vyučovanie a spätná väzba.  Ak chceme, aby študenti a študentky pracovali, 

musia byť motivovaní a to bez spätnej väzby nejde. Pri dištančnom vyučovaní mi najviac 

roboty navyše spôsobovali práve spätné väzby—na každé drobné zadanie som sa snažila 

reagovať a napísať čo najskôr aspoň krátke poďakovanie či spätnú väzbu, aby sa nepre-

trhla niť vzájomného kontaktu a povzbudenia k ďalšiemu učeniu . 

Zážitok spolupatričnosti v online priestore.  Bez vizuálneho kontaktu, s minimálnou ver-

bálnou odozvou to ide ťažko, ale aj tu pomáhala kombinácia  predchádzajúcich bodov + 

záujem o to, ako sa študentom a študentkám darí, ako napredujú v iných predmetoch, 

ako sa cítia... A tak vznikla dôvera a spolupatričnosť aj v online triede. 

Výzva č. 1: Sociálno-psychologický výcvik. Ak som mala dojem, že niečo sa online jedno-

ducho učiť nedá, tak to bolo SPVčko. Aspoň som si to myslela. Ukázalo sa  ale, že dobrý 

scenár, kombinácia rôznych aplikácií, videí a obrazového materiálu to môže vyriešiť. Nie je 

to to isté SPV ako „naživo“, aj pre mňa to bol veľký krok mimo komfortnej zóny, ktorý ma 

veľa naučil. Teším sa opäť na živé SPV, ale na to online len tak nezabudnem, okrem iného 

aj preto, že tu vznikol skvelý priestor pracovať s tým, ako študenti a študentky pandemic-

kú situáciu zvládajú, aké stratégie používajú, čo im pomáha a pod. 

Výzva č. 2: Pedagogická prax. Druhou veľkou výzvou bola online prax. Ako zabezpečiť, 

aby v tom, čo pripravím študenti a študentky nevideli len umelú náhradu praxe  

v školách? Napokon sa to podarilo vďaka skvelým ľuďom, ktorým chcem aj tu poďakovať. 

V prvej časti praxe študenti a  študentky absolvovali webináre s ľuďmi z praxe zo Sloven-

ska aj zahraničia, potom nasledovali hospitácie na online hodinách kolegov v školách  

a následne tvorili videoprezentácie a aktivity na aktuálnu tému stres, ktoré spätne dáva-

me k dispozícii našim hosťom, aby ich v praxi využili a súčasne sa so svojimi výstupmi mô-

žu budúci semester študenti a študentky zapojiť do medzinárodného projektu. 

Na záver. Učiť ma baví. A tak som sa snažila aj dištančne učiť tak, aby to bavilo aj mňa aj 

mojich študentov a študentky. Ako na dištančnú výučbu reagovali oni (aj na tú moju, aj vo 

všeobecnosti), to si môžete prečítať na ďalších dvoch stranách. 

Lenka Sokolová 

Ako sme učili psychológiu: skúsenosti 
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AKÉ BOLO PANDEMICKÉ 

VYUČOVANIE PSYCHOLÓGIE  

V ROKU 2020 V ČÍSLACH? 

300 ONLINE HODÍN  

A KONZULTÁCIÍ V TEAMS PRE  

250 ŠTUDENTOV  

A ŠTUDENTIEK UČITEĽSTVA  

40 HODÍN WEBINÁROV PRE 

UČITEĽOV A UČITEĽKY  

V PRAXI 

25 RÔZNYCH ONLINE APLIKÁCIÍ, 

ABY VÝUČBA BOLA AJ ONLINE 

AKTIVIZUJÚCA A INTERAKTÍVNA  

10 ZAUJÍMAVÝCH HOSTÍ 

96 VÝSTUPOV - MATERIÁLOV, 

KTORÉ VYTVORILI ŠTUDENTI  

A ŠTUDENTKY UČITEĽSTVA 

PSYCHOLÓGIE PRE ŽIAKOV  

A ŽIAČKY CVIČNÝCH ŠKÔL  

Program webinárov  

pedagogickej praxe: 

 J. Belák: Ako sa učí psycholó-

gia a SPV na strednej pedago-
gickej škole? 

 M. Siposová: Čo robí školská 
psychologička a kariérová 
poradkyňa na základnej ško-
le? 

 K. Dobrovodská: Čo robí 
špeciálna pedagogička na 
základnej škole a aká je úloha 
asistentov? 

 Z. Ďurišková: Ako sa učí psy-
chológia na gymnáziu a aká je 
rola školskej psychologičky na 
spojenej škole? 

 A. Cox: Ako sa robí prevencia  
v oblasti kyberšikanovania  
a internetovej bezpečnosti? 

 P. Chomjak: Ako funguje 
prevencia v CPPPaP? 

 J. McGinty: Ako sa učí psy-
chológia v Anglicku? 

 H. Haranen: Ako sa učí psy-
chológia v Fínsku? 



Dištančné vyučovanie očami študentov  
a študentiek učiteľstva nielen psychológie 
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Pre niekoho bola online výučba nočnou morou, iní si ju naopak nevedeli vynachváliť. Na týchto dvoch stranách ponúkame 

výber z reflexií, esejí a dotazníkov spätných väzieb, ktoré sme zozbierali za letný a zimný semester v predmetoch, ktoré vyu-

čujeme, aj od študentov a študentiek, ktorým sme študijné poradkyne. Možno v nich, rovnako ako my, nájdete inšpiráciu a 

ponaučenie.                                                                                                                                                                  Lenka & Mirka 

Online výučba mi celkom 

vyhovuje, máme harmono-

gram a väčšinou prednášky 

cez MS Teams, takže máme 

učivo vysvetlené. Som spo-

kojnejšia s organizáciou než 

minulý semester. Výhodou 

tejto výučby je aj to, že keď 

mám dlhšiu pauzu medzi 

prednáškami, môžem ju 

doma zmysluplnejšie využiť, 

než keby čakám v Bratislave.  

Mnohí pedagógovia sa vedeli 

vynájsť v spôsobe zadávaní úloh 

a v rámci cvičení, ktoré robíme 

na hodine, čiže nemám pocit že 

by mi niečo unikalo oproti pre-

zenčnej výučbe.  

Mám viac času, prednášky ne-

musím absolvovať fyzicky v trie-

de, čo ma väčšinou iba unavova-

lo a vďaka rozvrhu by som bola 7 

hodín v kuse v škole. Viem si 

popritom niekedy urobiť aj iné 

veci, poprípade niektorú pred-

nášku vynechať s tým, že si ju 

ľahko dobehnem. Niektoré pred-

nášky sú nahraté, takže si ich 

môžem pustiť, kedy ja chcem, 

cítim sa slobodnejšie omnoho.  

Zlyháva mi technika, niekedy 

nevládzem sedieť nekonečne 

dlho za počítačom bolia ma oči 

a unavuje ma to viac ako by som 

chodila do školy osobne . 



Súčasťou podpory študentom a študentkám počas dištančného vyučovania patrí pravidelné získavanie spätných väzieb  

k výučbe, zisťovanie ich potrieb a riešenie problémov. Nám z nich vyplynulo niekoľko dôležitých bodov: 

POZITÍVA A POTREBY: 

Systém a organizovanosť. Všetky pravidlá výučby sú jasné hneď na začiatku a zásadne sa v priebehu semestra neme-

nia. Študenti a študentky vedia, čo sa od nich očakáva a môžu si plánovať svoje povinnosti. 

Pravidelný kontakt. Vyučujúci a vyučujúce pravidelne reagujú na e-maily a iné správy. Študenti a študentky vedia, že ich 

môžu kontaktovať a dostanú včas všetky odpovede. 

Rešpekt k individuálnej situácii študenta/študentky.  Každý má niekedy problémy s technikou, v rodine a pod. Je veľmi 

dôležité, ak sú učitelia a učiteľky pripravení riešiť tieto problémy individuálne so študentmi a študentkami a brať ohľad na 

danú situáciu. 

Interaktivita vyučovania.  Aj pre študentov a študentky je potešujúce, ak je dištančná výučba interaktívna, môžu sa 

rôznym spôsobom zapájať a nie len pasívne sledovať výklad bez zapnutej kamery na oboch stranách. 

Zmysluplnosť zadaní.  Pre študentov a študentky je  dôležité, ak si uvedomujú zmysel zadaných úloh, pri dištančnej 

výučbe ich často niektorí vnímali ako nelogickú náhradu za osobné stretnutia, „len aby niečo robili, pretože majú veľa 

času.“ 

Čo oceňujú a čo mi naopak prekáža? 
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NEGATÍVA A PREKÁŽKY: 

Preťažovanie úlohami navyše. Mnohí študenti a študentky sa s nami podelili o skúsenosť s tým, že dostávali počas diš-

tančnej výučby neprimerané množstvo úloh. Často nebolo zvládnuteľné stíhať úlohy v termínoch, najmä ak doma zdieľali 

zariadenia, či nemali dostatočne kvalitné internetové pripojenie. 

Technické zručnosti vyučujúcich. Ak učitelia a učiteľky nevedia dobre ovládať technológie, ktoré používajú, príp. neve-

dia riešiť technické problémy, ktoré počas výučby môžu nastať, odráža sa to v kvalite vyučovania aj v celkovom dojme  

z realizovanej výučby. 

Nedostatky v organizácii vyučovania. Stáva sa, že organizácia zlyháva v zmysle prekrývania vyučovania, nerešpektova-

nia povinností študentov a študentiek na iných predmetoch a pod. 

Únava z času stráveného za počítačom. Predmet, ktorý trvá pri prezenčnej výučbe 3 vyučovacie hodiny sa dá zvládnuť 

bez prestávky, pri dištančnom vyučovaní je však náročné koncentrovať sa napr. 6 vyučovacích hodín bez prestávky. Štu-

denti a študentky oceňovali, ak vyučujúci brali aj na toto ohľad, dopriali im prestávky, alebo rozložili zmysluplne vyučovací  

čas medzi synchrónnu a asynchrónnu formu dištančného vyučovania (pozri ďalej). 



Vianoce sú neodmysliteľne spojené 
s darčekmi. A preto Vám ich chceme na-
deliť hneď niekoľko. Sú to darčeky, ktoré 
zabavia, inšpirujú a možno i pomôžu pri 
výučbe psychológie, sociálno-
psychologického tréningu či predmetov 
osobnostného a sociálneho rozvoja. 
Vznikli ako súčasť predmetu Metodika 
vedenia sociálno-psychologického trénin-
gu, ktorý je povinným predmetom v rámci 
magisterského stupňa štúdia učiteľstva 
psychológie v kombinácii. Cieľom predme-
tu je umožniť študentom a študentkám 
získať teoretické a praktické skúsenosti s 
prípravou, realizáciou a hodnotením pred-
metov tréningového charakteru vo vyš-
šom sekundárnom vzdelávaní.  

Študenti a študentky si na začiatku se-
mestra vylosovali jednu z ponúkaných 
tém (napríklad zdravý životný štýl, rozvoj 
tolerancie a citlivosti či adaptácia na nové 
sociálne spracovanie) a túto rozpracovali 
do podoby prípravy na celodenný zážitko-
vý blok (rozsah 7x45 minút alebo 7x60 
minút). Štruktúra jednotlivých príprav sa 
líši. Študenti a študentky mali stanovené 
len povinné časti, ktoré museli prípravy 

obsahovať. Informácie týkajúce sa vyučova-
cích cieľov, metód či pomôcok sú spravidla 
vždy v úvode prípravy. Študenti a študentky 
využívali vo svojich návrhoch existujúce 
aktivity a cvičenia. Mnohí sa pokúsili ale i 
o vytvorenie vlastných autorských aktivít 
alebo tie existujúce značne modifikovali. 
V prípravách tiež nájdete odkazy na zdroje, 
ktoré využili či pracovné listy.  

Aj keď prípravy obsahujú chybičky 
a nedokonalosti, dvanásť študentov 
a študentiek sa rozhodlo zdieľať ich v rámci 
členskej zóny ako darček od budúcich učite-
ľov a učiteliek tým súčasným. Tak krásne 
vianočné sviatky :-) 

 

Témy, ku ktorým nájdete prípravy v členskej 
zóne SAUP: 

 Adaptácia na nové sociálne prostredie  – 
trieda, ktorá vznikla spojením dvoch 
existujúcich tried (Michal Ševčík) 

 Adaptácia na nové sociálne prostredie– 
prechod zo ZŠ na SŠ (Veronika Mikulová) 

 Som chlapec. Akceptácia rodovej rozma-
nitosti (Linda Oštromová) 

 Som chlapec. Akceptácia rodovej rozma-
nitosti (Barbora Sabovčíková) 

 Som dievča. Akceptácia rodovej rozma-
nitosti (Ivana Slováková) 

 Rozvoj tolerancie a citlivosti voči inakosti 
(Elena Júlia Kubišová) 

 Rozvoj tolerancie a citlivosti voči inakos-
ti: multikultúrna spoločnosť – migrácia 
(Lenka Panáčková) 

 Rozvoj logického a kritického myslenia 
(Petra Demkaninová) 

Vianočné darčeky: prípravy na vyučovanie 
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Inšpirujeme sa 
navzájom 
 
Študenti a študentky 
učiteľstva psychológie 
vytvorili učebné 
materiály prax a poskytli 
ich učiteľom a učiteľkám 
psychológie. Inšpirujte 
sa :-) 

Prípravy nájdete vo formáte PDF v členskej zóne webstránky SAUP. 



Súbor materiálov pod názvom Psychológia interaktívne vznikol v rámci projektu KEGA  

v roku 2015. Pozostával z troch interaktívnych animovaných filmov vytvorených v pro-

stredí Flash na témy dejín psychológie (hlavných psychologických smerov), všeobecnej 

psychológie (kognitívnych procesov) a psychológie osobnosti (vlastností osobnosti). Ku 

každému filmu boli k dispozícii pracovné listy pre žiakov a  žiačky a krátka metodika pre 

učiteľa/učiteľku.  Materiály boli dostupné na CDčkach a k učiteľom a učiteľkám sa dosta-

li na seminároch. 

Pandemická situácia a potreba dostávať sa online, ideálne zdarma, k učebným materiá-

lom nás priviedla k úprave týchto materiálov. Flashové filmy sme upravili do formátu 

MOV. Vytvorili sme youtube kanál SAUP, kde sme ich sprístupnili pre žiakov a žiačky. 

Odkaz na filmy aj žiacke pracovné listy nájdu na našej stránke. 

Pre učiteľov a učiteľky sme všetky materiály upravili a spojili do jedného pdf dokumen-

tu, ktorý teraz nájdete v členskej zóne SAUP. Ku každému filmu v príručke nájdete: 

METODICKÉ ODPORÚČANIA PRE UČITEĽKY A UČITEĽOV 

PREDSTAVENIE HLAVNÝCH HRDINOV A HRDINIEK 

NÁVOD NA POUŽITIE PRACOVNÝCH LISTOV 

NÁVRHY METODICKÝCH POSTUPOV 

DOPLNKOVÉ CVIČENIA 

KVÍZ – POZERALI STE POZORNE? 

KDE SA VZALA PSYCHOLÓGIA - PRACOVNÉ LISTY PRE ŽIAKOV A ŽIAČKY 

KDE SA VZALA PSYCHOLÓGIA - PRACOVNÉ LISTY S RIEŠENIAMI 

GRAFICKÉ ZHRNUTIE KAŽDEJ TÉMY 

 

TIP: odkazy na FILMY A PRACOVNÉ LISTY môžete zdieľať aj ako QR kód: 

Psychológia interaktívne: metodika 
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SÚBOR MATERIÁLOV 

PSYCHOLÓGIA 

INTERAKTÍVNE TERAZ 

NÁJDETE V JEDNOM 

DOKUMENTE SO 

ZADANIAMI AJ TIPMI, 

AKO S MATERIÁLMI 

PRACOVAŤ NA 

HODINÁCH. 

Metodickú príručku PSYCHOLÓGIA INTERAKTÍVNE nájdete vo formáte PDF  

v členskej zóne webstránky SAUP. 

Kde sa vzala psychológia?           Myslím. Teda som?   Sme takí, akí sme... Ale prečo?  

Pracovné listy 

http://www.saup.sk/novinky/id-93/materialy-pre-online-vyucovanie-psychologie
https://www.youtube.com/watch?v=4HBpU_xDKJI
https://www.youtube.com/watch?v=1iuDCVhQpac
https://www.youtube.com/watch?v=ajMi6zjfdWU&t=2s


 Viaceré svetové organizácie a profesijné združenie počas pandémie COVID-19 sprístupňujú na svojich stránkach infor-

mácie, návody, učebné materiály a pod., ktoré môžu ľuďom rôznych profesií (pomáhajúcich, zdravotníckych, pedago-

gických a pod.) pomôcť pri práci. Tu vyberáme niektoré odkazy na stránky profesijných združení a neziskových organi-

zácií, ktoré by mohli byť užitočné aj pri vyučovaní psychológie. Materiály sú v anglickom jazyku. 

Našli sme na webe:  
Čo robili profesijné združenia počas 

pandémie? 
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Štatistiky o dopadoch pandémie COVID-19 na deti: 

https://data.unicef.org/covid-19-and-children/ 
UNICEF 

WHO 
Mýty o COVID-19: 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-

2019/advice-for-public/myth-busters 

Informácie pre psychológov, odkazy na články a podujatia: 

http://covid19forpsychologists.eu  

Zdroje k vyučovaniu psychológie vo Veľkej Británii: 

https://www.theatp.uk/atp-corona-virus-hub 

Informácie pre odbornú aj laickú verejnosť z dielne Americkej 

psychologickej spoločnosti: 

https://www.apa.org/topics/covid-19 

ATP 

APA 

EFPA 

https://data.unicef.org/covid-19-and-children/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
http://covid19forpsychologists.eu
https://www.theatp.uk/atp-corona-virus-hub
https://www.apa.org/topics/covid-19


Ako sa reálne tieto globálne dopady odrazia v životoch našich detí? Skúsme sa na to pozrieť z viacerých perspektív: 

SPOLOČNOSŤ: 

 Pandemické opatrenia obmedzujú bežné možnosti trávenia detstva (kontakt so širšou rodinou, rovesníkmi, spoznávanie 

okolitého sveta), v tomto ohľade budú skúsenosti detí a dospievajúcich tejto generácie veľmi podobné.  

 Deti a mládež sú zahltení množstvom informácií, hovorí sa o tzv. infodémii. Mnohé z nich sú negatívne, pesimistické, zavá-

dzajúce a dokonca škodlivé. To môže mať negatívny dopad na vnímanie sveta, dôveru v budúcnosť a pod. 

RODINA: 

 Každú rodinu pandemická situácia zasiahla iným spôsobom a inak závažne, rodina je významným ochranným faktorom,  

a preto nemožno dopady pandémie na deti a dospievajúcich generalizovať. 

 Okrem priameho dopadu pandémie na konkrétne rodiny je dôležitým faktorom aj kvalita vzťahov v rodine a medzi rodičmi, 

spôsoby zvládania záťaže a konfliktov. Harmonické prostredie deťom pomáha prekonávať úzkosť a napätie, na druhú stranu 

je však pre mnohých ich vlastná rodina zdrojom úzkosti a stresu (domáce násilie, zhoršenie ekonomickej situácie...). 

 Mnohé deti, ktorých rodičia nemohli počas pandémie pracovať z domu, trávili celé dni samé. Práve pocity osamelosti boli 

pre mnohých náročné a ťažko ich znášali. Chýbali im kamaráti a tiež sú mnohí presýtení kontaktom s rodičmi. 

ŠKOLA: 

 Kvalita a dostupnosť dištančného vzdelávania je rôzna na úrovni rodín, škôl aj regiónov. Táto situácia preto zrejme prehĺbi 

rozdiely vo vzdelaní jednotlivých detí. 

 Na druhú stranu boli deti a dospievajúci donútení osvojiť si nové stratégie učenia, plánovania učebného času či efektívneho 

používania technológií pri vyučovaní. Toto môže byť pre niektorých benefitom do ďalšieho vzdelávania a zamestnania. 

Ročník 8, číslo 1 -2 

Čo sa deje okolo nás:  
Ako ovplyvňuje pandémia COVID-19 deti? 

O čo deti a dospievajúci tento rok v škole prišli? 

Pandémia COVID-19 a dištančné vzdelávanie nám ukázali, aká dôležitá je rola školy v životoch detí a tiež to, že nie je len mies-

tom odovzdávania poznatkov. Paradoxne možno práve chýbajúce poznatky (fakty, ktoré sa nestihli prebrať) budú tým najmen-

ším problémom... 

 Z našich diskusií s učiteľmi a učiteľkami, s ktorými spolupracujeme na rôznych projektoch (a ktoré v žiadnom prípade nie sú 

reprezentatívne a nemožno ich generalizovať) vyplýva, že pri dištančnom vzdelávaní ide vzdelávanie cca na 30—60% výko-

nu v porovnaní s bežnou prezenčnou výučbou. Máme na mysli nie len objem prebraného učiva, ale aj možnosti jeho precvi-

čovania, aplikácie a pod. Tento odhad je subjektívny a závisí od konkrétnej školy a predmetu. 

 Z hľadiska učenia boli pri dištančnom vzdelávaní limitované najmä možnosti rozvíjať praktické zručnosti, precvičovať si uči-

vo v kontakte so spolužiakmi, a tiež realizovať výchovné predmety. 

 Taktiež pri tejto forme vzdelávania chýba množstvo podnetov, ktoré nie sú plnohodnotne prenositeľné do online prostre-

dia (napr. exkurzie, výlety, vnímanie neverbálnej komunikácie, manipulovanie s rôznym predmetmi, experimenty a pod.). 

 Z pohľadu psychológie je veľkou stratou možnosť autentického sociálneho kontaktu a zážitku spolupatričnosti, ktorý nie je 

vždy jednoduché navodiť v online prostredí. Podľa viacerých prieskumov deťom najviac chýbajú práve kamaráti. 

Mnohí sa zamýšľame nad tým, aká bude generácia detí a mládeže, ktorá strávila minimálne rok svojho mladého života  

v podmienkach pandemických opatrení... 

Podľa svetovej organizácie UNICEF sú deti najväčšími obeťami pandémie, hoci ich natoľko nezasahuje v zmysle zdravotných 

komplikácií, bude mať pre mnohých celoživotné dopady v iných oblastiach: 

 Mnohé rodiny pandémia COVID-19 uvrhla do chudoby. 

 Pre mnohých to znamená aj zhoršenie prístupu k vzdelávaniu, zdravotným službám, výžive či bežnej vakcinácii. 

 Asi tretina školopovinných detí po celom svete nemala v čase uzavretia škôl prístup k dištančnej forme vzdelávania. 

 Zvýšilo sa riziko násilia a zneužívania detí v rodinách, komunitách aj v online priestore. 

 Najmä medzi dospievajúcimi narastá výskyt problémov v oblasti duševného zdravia. 

Čo dodať na záver? 

Možno je ešte predčasné robiť závery o dopadoch tejto pandemickej situácie na deti a mládež. Rozhodne nie je na mieste pripi-

sovať im nejakú negatívnu nálepku „stratenej“ či „nevzdelanej“ generácie. Tá im nepomôže. Skôr by sme po návrate do škôl 

mali myslieť na to, že je toho viac, čo musia dobehnúť... Nielen zameškané učivo. 
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V súvislosti s novou pandemickou situáciou sa v našich slovníkoch objavili aj nové či staronové slová, ktoré nadobudli iný 

význam, alebo sa aspoň zvýšila frekvencia ich používania. Aj vy v tom máte občas zmätok? Začneme teda najskôr malým 

slovníčkom pojmov a potom sa pozrieme na to, aké aplikácie nám môžu pri rôznych formách vyučovania pomôcť. 

Tipy a pomôcky k vyučovaniu psychológie 

Učíme psychológiu prezenčne, dištančne, synchrónne, 

asynchrónne, online a hybridne 
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 Synchrónne vyučovanie 

(žiaci sa vzdelávajú  

v rovnakom čase z iného 

miesta, napr. z domu) 

Asynchrónne vyučovanie 

(žiaci sa vzdelávajú každý  

z iného miesta a v rôznom 

čase) 

Prezenčné vyučovanie s podpo-

rou 1:1 technology (každý žiak 

má vlastný tablet, notebook 

alebo smartfón) 

Videokonferenčné 

aplikácie 
Zoom, Google Meet, MS Te-

ams, Webex... 
xxx xxx 

LMS (learning mana-

gement systems) MS Teams 
MS Teams, Google Classro-

om, Moodle, Edupage... 

MS Teams, Google Classroom, 

Moodle, Edupage... 

Online testy, kvízy  

a hlasovania 

Google Forms, MS Forms, 

Kahoot, Quizizz, Socrative, 

Toglic, Mentimeter, Slido... 

Google Forms, MS Forms, 

Kahoot, Quizizz, Socrative, 

Toglic, Mentimeter, Slido... 

Google Forms, MS Forms, Kaho-

ot, Quizizz, Socrative, Toglic, 

Mentimeter, Slido... 

Sprac. podľa Sokolová, L. (v tlači): Didaktika psychológie (3. vyd.) 



Rok 2020 priniesol na svetový knižný trh nie-

koľko noviniek, ktoré reagujú na aktuálnu 

situáciu vo vzdelávaní a ponúkajú praktické 

tipy, ako si zorganizovať vyučovanie online.  

V publikácii EFFECTIVE ONLINE TEACHING:  

A Practical and Effective Guide to Online 

Teaching and 2020 Digital Classroom: Quali-

ty of Lessons, Mindset, Time Management, 

and Discipline nájdete návody, ako si pripra-

viť online výučbu, ako motivovať a hodnotiť 

žiakov, či ako pracovať s rôznymi online apli-

káciami.  

Novinky do vašej knižnice 
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TENTORAZ SME SA 

V KNIŽNÝCH 

TIPOCH ZAMERALI 

NA PUBLIKÁCIE  

K PROBLEMATIKE 

VYUČOVANIA 

ONLINE. 

Opäť o vyučovaní online... 

Ďalšia publikácia, ktorá promptne reaguje na aktuálnu situáciu je z dielne Dou-

ga Lemova a tímu Teach like a champion, autorského kolektívu známej príruč-

ky riadenia školskej triedy.  

Autori upozorňujú, že tzv. online trieda sa možno čoskoro stane tzv. novým 

normálom, a preto je dobré naučiť sa efektívnym postupom ako riadiť školskú 

triedu aj v online prostredí. V knižke nájdete okrem praktických tipov a návo-

dov aj linky na videá s ukážkami z reálneho online vyučovania. 

Autorský tím sa tiež zamyslel nad potenciálom a limitmi synchrónneho a asyn-

chrónneho dištančného vyučovania (bližšie na str. 12): 

Online vyučovanie - nový normál? 

Lemov, D. (2020). Teaching in the Onli-

ne Classroom: Surviving and Thriving in 

the New Normal, p. 25. 

synchrónne vyučovanie asynchrónne vyučovanie 

výhody 
 budovanie a udržanie vzťahov 

 kontrola porozumenia v reálnom čase 

 možnosť väčšieho zaangažovania, aktivity 

 lepšie pripravený „produkt“ 

 učiteľ aj žiaci idú vlastným tempom 

 komplexnejšie a systematickejšie zadania 

nevýhody 

 koordinácia rozvrhov učiteľa a žiakov 

 technické problémy (pripojenie a pod.) 

 únava z práce s počítačom/tabletom 

 pokles pozornosti 

 nedá sa monitorovať porozumenie  
a aktivita v reálnom čase 

 menšia miera spojenia a zodpovednosti 

 otázny dopad na slabších žiakov 

 únava z práce s počítačom/tabletom 

 pokles pozornosti 



Pozvánky na podujatia 

 6. 3. 2021 

 webinár EFPTA (online) 

 15. - 18. 4. 2021 

 Konferencia EFPTA (Bratislava) 

 23. 6. 2021 

 Valné zhromaždenie SAUP 

 18. - 23. 7. 2021 

 Kongres ICP (Praha, ČR) 

 2. - 3. 9. 2021 

 Konferencia ESPLAT (online) 
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Čo nás čaká v budúcom roku? 

P O  U T  S T  Š T  P I  S O  N E  

     6. 3. 2021 

webinár EFPTA 

 

   15. 4. 2021 

Konferencia 

EEFTA, Bratislava 

16. 4. 2021 

Konferencia 

EEFTA, Bratislava 

17. 4. 2021 

Konferencia 

EEFTA, Bratislava 

18. 4. 2021 

Konferencia 

EEFTA, Bratislava 

  23. 6. 2021 
Valné zhro-
maždenie 

členov SAUP 

 25. 6. 2021 

Učíme psycholó-

giu (2021/1) 

  

19. 7. 2021 

ICP, Praha 

20. 7. 2021 

ICP, Praha 

21. 7. 2021 

ICP, Praha 

22. 7. 2021 

ICP, Praha 

23. 7. 2021 

ICP, Praha 

  

   2. 9. 2021 

Konferencia 

ESPLAT 

3. 9. 2021 

Konferencia 

ESPLAT 

  

    12. 11. 2021 

Výbor EFPTA 

Odense 

13. 11. 2021 

Výbor EFPTA 

Odense 

 

    17.12.2021 
Učíme psycholó-

giu (2020/2) 

  

Webinár EFPTA: Spoznajte nás 

Presun života do online priestoru inšpiroval výbor EFPTA k tomu, aby sme našu činnosť priblížili učiteľom a učiteľkám psy-

chológie v rôznych krajinách formou krátkych bezplatných webinárov, kde predstavíme našu činnosť, vyučovanie psycholó-

gie v rôznych členských krajinách EFPTA či zaujímavé vyučovacie metódy. Prvý webinár pripravujeme už v marci 2021. 

Termín konania: 6. 3. 2021 (online) 

Bližšie informácie zverejníme čoskoro.  

Valné zhromaždenie členov a členiek SAUP 

Od založenia nášho združenia v roku 2012 sa už registrovalo viac ako 80 členov a členiek. Aktuálny zoznam členov a čle-

niek  SAUP (t. j. takých, ktorí zaplatili členské na rok 2020) spolu s kontaktnými údajmi (ak súhlasili s ich zverejnením) 

nájdete v členskej zóne našej webstránky.  

Podľa stanov SAUP nás opäť čaká valné zhromaždenie, kde si zvolíme výbor na ďalšie obdobie. Podľa aktuálnej pande-

mickej situácie a časových možností sa valné zhromaždenie bude konať online alebo naživo v Bratislave. 

Termín a miesto konania: 23. 6. 2021, online alebo Bratislava.  

Bližšie informácie zverejníme čoskoro.  



Podobne ako mnohé iné podujatia, aj medzinárodný psychologický kongres bol presunutý na rok 2021. Ide o obrov-

ské podujatie, ktoré sa organizuje každé štyri roky. 32. ročník tejto konferencie pod názvom Psychology in the 21th 

century: Open mind, societies and world bude hostiť Praha. Využite jedinečnú príležitosť stretnúť známe osobnosti 

svetovej psychológie a prihláste sa: 

Termín: 18.—23. júla 2021, Praha, Česká republika 

Webstránka: www.icp2020.com  

Medzinárodný psychologický kongres ICP, Praha 

Druhý ročník konferencie ESPLAT venovanej vyučovaniu 

psychológie sa bude konať online. Organizátorom konfe-

rencie je univerzita v nemeckom Heidelbergu a témou 

bude vyučovanie psychológie v časoch COVID. Pre členov a 

členky ESPLAT je konferencia zdarma. 

Termín: 2.—3. september 2021  

Viac informácií o konferencii: www.esplat.org/esplat-2021   

Informácie o ďalších podujatiach z oblasti psychológie v zahraničí nájdete na: 

http://www.efpa.eu/allevents 

http://psychology-resources.org/conferences-events/conference-calendar/ 
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Konferencia ATP 2021, University of Sussex 

2. konferencia ESPLAT, Heidelberg, Nemecko 

Britská asociácia pre učiteľov psychológie ATP pripravuje  

opäť svoju každoročnú konferenciu, tentoraz na univerzite 

v Sussexe. Konferencie ATP sú tradičné plné inšpirácií pre 

vyučovanie najmä na stredných školách a stáva sa  

z nich medzinárodné podujatie, ktoré navštevujú učitelia  

a učiteľky psychológie z rôznych krajín. Neváhajte a využite 

príležitosť inšpirovať sa, navštíviť Britské ostrovy a nadvia-

zať nové kontakty. 

Termín: 9.—10. júla 2021 

Viac informácií: www.theatp.org  

http://www.icp2020.com/
http://www.esplat.org/esplat-2021
http://www.efpa.eu/allevents
http://psychology-resources.org/conferences-events/conference-calendar/
http://www.theatp.org


Práva riadnych členov a členiek: 

- dostávať 2x ročne Spravodajcu SAUP 

v elektronickej podobe,  

- zúčastňovať sa na podujatiach organi-

zovaných SAUP, 

- prednostne alebo za zvýhodnených 

podmienok získať publikácie vydané 

SAUP, 

- navrhovať zmenu stanov SAUP a 

predkladať návrhy a pripomienky 

k činnosti SAUP,  

- voliť členov a členky výboru SAUP, 

- uchádzať sa o funkciu vo výbore po 

trojročnom členstve v SAUP, byť zvole-

ný a znovuzvolený. 

Povinnosti riadnych členov a členiek: 

- dodržiavať stanovy asociácie a napĺ-

ňať jej program, 

- v stanovenom termíne uhradiť člen-

ský príspevok schválený Valným zhro-

maždením. 

 

Podmienky členstva  

(v zmysle Stanov SAUP): 

Členstvo v SAUP je dobrovoľné. 

Členstvo v SAUP je individuálne, 

členom/členkou sa môže stať učiteľ/

učiteľka psychológie a príbuzných 

disciplín, školský psychológ/

psychologička, študent/študentka 

učiteľstva psychológie alebo psycho-

lógie. 

Riadnym členom/členkou sa môže 

stať osoba, ktorá riadne vyplní pri-

hlášku, v ktorej vyjadrí súhlas so 

stanovami SAUP a v stanovenom 

termíne riadne uhradí členský prí-

spevok. O prijatí člena rozhoduje 

Výkonný výbor SAUP. 

Vznik členstva: 

Členstvo v SAUP vzniká doručením 

prihlášky Výkonnému výboru SAUP, 

schválením prihlášky týmto orgá-

nom a zaplatením členského prí-

spevku na účet SAUP. 

 

Čo treba urobiť? 

1. Vyplniť registračný formulár na 

webstránke http://www.saup.sk/

clenska-prihlaska  

Vašu prihlášku potvrdíme e-mailom 

a zašleme Vám platobné údaje pre 

úhradu členského. 

2. Uhradiť členský poplatok vo výške 

7 eur prevodom alebo poštovou pou-

kážkou na účet SAUP alebo 

v hotovosti poverenému členovi/

členke výboru na podujatiach SAUP. 

Po úspešnej registrácii a úhrade po-

platku Vám budeme zasielať e-

mailom informácie a pozvánky, získa-

te prístup do členskej zóny na webe 

SAUP, príp. sa môžete aktívne zapojiť 

do činnosti asociácie. 

Členstvo zaniká, ak neuhradíte ročný 

členský príspevok. Registráciu pre 

ďalší rok nie je potrebné obnovovať, 

stačí uhradiť príspevok vždy najne-

skôr do 31.1. príslušného kalendárne-

ho roku. 

Ako sa stať členom/členkou SAUP? 

Slovenská asociácia pre učiteľstvo 

psychológie 

Tvarožkova 6 

811 03  Bratislava  

 

IČO: 42270332  

IBAN: SK8183300000002401169615  

Telefón: (00421) 905 200 278 

E-mail: info.saup@gmail.com 

www.saup.sk 

Slovenská asociácia pre učiteľstvo psychológie (SAUP) vznikla v r. 2013 ako pro-

fesijné občianske združenie pedagógov a pedagogičiek a študentov a študentiek 

učiteľstva v oblasti psychológie, sociálno-psychologického tréningu a predmetov 

osobnostného a sociálneho rozvoja na všetkých stupňoch vzdelávania. 

Slovenská asociácia pre učiteľstvo psychológie podporuje vyučovanie psychológie  
v pre-univerzitnom vzdelávaní. 

S P R A V O D A J C A  S A U P  

http://www.saup.sk/clenska-prihlaska
http://www.saup.sk/clenska-prihlaska

