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11. Manažérske zhrnutie: 
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 Stretnutie klubu bolo zamerané na zhodnotenie využívania inovatívnych metód vo vzdelávaní 

žiakov, ich význam a obľúbenosť medzi žiakmi.  

 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 
 

 význam inovatívnych metód vzdelávania 

 dištančné vzdelávanie prostredníctvom inovatívnych metód 

 obľúbenosť inovatívnych metód medzi žiakmi 

 výmena skúseností medzi vyučujúcimi humanitných predmetov 

   

   Učitelia na stretnutí klubu konštatovali, že pri realizácii výučby dištančnou (offline a online) 

formou je potrebné pracovať s novými metódami a formami práce. Ukázala sa potreba 

pretransformovania systému a priebehu tradičnej vyučovacej hodiny na moderné a interaktívne 

vyučovacie prostredie, ktoré dokáže vyhovieť potrebám a očakávaniam vzdelávaných, ale 

i spoločnosti.  Ide o to chcieť a mať záujem.  Realizácia výučby vrátane využívania rôznych 

inovatívnych metód a foriem sa stala  silnou motiváciou na podporu vlastného učenie sa žiakov. 

Rôznorodosť metód  vo vyučovaní pôsobí aj pre učiacich sa zaujímavo, pretože do výučby sa vnáša 

prvok novosti, zmeny a aktivity. 

   Forma dištančného vzdelávania nielen pre učiteľov ale i žiakov otvorila otázku, ako sa dopracovať 

k stanoveným cieľom. Vyučujúci si uvedomujú, že pre efektívne učenie sa žiakov nestačia tradičné 

metódy výučby: vysvetľovanie učiva, diktovanie poznámok, rozhovor o téme a následne  

precvičovanie a  demonštrovanie postupu. Je dôležité, aby sa žiaci učili proaktívne, pomocou 

projektov, experimentovania, riešenia problémových úloh a pod. Teda prenášaním aktivity na 
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učiacich sa.  Vyžaduje si to vzájomnú spätosť nielen medzi žiakom a vzdelávacím materiálom, ale i 

medzi učiteľom a žiakmi. Učitelia  svojou osobnosťou a prístupom k edukácii vytvárajú podmienky 

pre úspešnosť vzdelávania. Vedia, ako rôzne môžu metódy pôsobiť na žiakov, aktivizujú ich učenie 

sa, približujú a spriehľadňujú nové témy. Čím viac metód poznajú, tým je väčšia pravdepodobnosť, 

že nájdu optimálny spôsob na to, aby sa žiaci čo najviac naučili. Zvyšuje sa prirodzená zvedavosť 

žiakov, učenie sa je sprevádzané pozitívnymi emóciami, čo v konečnom dôsledku je efektívnejšie, 

nadobudnuté vedomosti a zručnosti sú trvácnejšie. Vášeň pre predmet a zaujatie predmetom sú 

dobrým učiteľom „prenositeľné“ aj na žiakov. Usilujú sa o to, aby sa žiaci učili so záujmom, preto 

pripisuje význam sebareflexii svojej práce a vedú k tomu aj žiakov, aby sa zamýšľali nad svojimi 

činnosťami, výsledkami. 

  Zistenie potvrdzuje, že žiaci intenzívne vnímajú to, akým spôsobom sa v školách vyučuje. A to je 

silný argument preto, aby sme prehodnocovali metódy, aké na školách pri výučbe využívame, pretože 

nielen obsah je dôležitý, ale aj spôsob, akým poznanie sprostredkujeme. 

  Členovia klubu si navzájom sprostredkovali svoje skúsenosti s vyučovaním prostredníctvom 

inovatívnych metód, poukázali na ich klady a zápory a tiež zhodnotili akú odozvu mali tieto metódy 

medzi žiakmi rôznych tried. 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

    Členovia klubu zhodnotili, že aj tradičná edukácia realizovaná aktivitou učiteľa, kde sa síce žiak 

učí, ale málo si rozvíja svoje schopnosti, neučí sa kritickému mysleniu a pod., môže byť inovatívna. 

Inovatívna edukácia je konštruktivistická, menia sa požiadavky  na vedomosti a pracovné zručnosti. 

Rozvíja schopnosti žiaka a podporuje interakciu učiteľa a žiaka, ale aj žiakov navzájom. Práca učiteľa 

je spojená s neustálym sebavzdelávaním, a pri aplikácii inovačných metód vnímaná ako významný 

časový faktor. Čas je rozhodujúci jednak v súvislosti s ich prípravou na vyučovanie. Hľadanie nových 

ciest sprístupňovania učiva je časovo náročnejšie ako práca tradičnými metódami, najmä kvôli 

premysleniu organizácie výučby, príprave pomôcok, a pod. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia:  Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače 

Dátum konania stretnutia:  27. 04. 2021 

Trvanie stretnutia: od 13:50 hod do 16:50 hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 PhDr. Peter Izsóff  SOŠ technická Tlmače 

2 Mgr. Martin Gábor  SOŠ technická Tlmače 

3 Ing. Ľudmila Mrázová  SOŠ technická Tlmače 

4 Mgr. Marián Sabala  SOŠ technická Tlmače 

5 Mgr. Katarína Ružičková  SOŠ technická Tlmače 

6 Mgr. Oľga Hatiarová  SOŠ technická Tlmače 

 


