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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Kľúčové slová: inovatívne metódy, formy vyučovania, brainstorming, problémové vyučovanie, 

kooperatívne vyučovanie, snowballing, didaktické hry 

 

Stretnutie klubu bolo zamerané na možnosti využitia nových alebo inovovaných prístupov k 

vyučovaniu a učeniu, a to hlavne takých, ktoré využívajú nové komunikačné a informačné 

technológie. Koncepcia výchovy a vzdelávania žiakov v našej škole vychádza z požiadaviek, ktoré 

vytvárajú potrebu obsahovej a formálnej reštrukturalizácie výchovno-vzdelávacej činnosti. Pre školu 

z toho vyplýva potreba inovácie tradičného odovzdávania vedomostí a osvojenie si metód 

spracovania a aplikácie informácií. Jedným zo základných predpokladov k urýchleniu rozvoja 

zručností je celoživotné vzdelávanie sa učiteľov. Požiadavky dnešnej doby sú zamerané na inováciu 

edukácie, na hľadanie nových prístupov a metód a na zvyšovania elektrotechnickej gramotnosti 

žiakov navštevujúcich elektrotechnické predmety.  
 

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

a. Prezentácia na tému „Moderné formy a metódy vzdelávania“ 

b. Metódy, formy a postupy vyučovania 

c. Výmena skúseností  

 

a) Prezentácia bola zameraná na tému ,,Moderné formy a metódy vzdelávania na elektrotechnických 

predmetoch“, kde si členovia klubu prezreli aktivizujúce metódy a formy práce, ktoré sú 

aplikované na hodinách so zameraním na odborné predmety so zameraním na elektrotechniku.  

b) Metódy, formy a postupy vyučovania 

Metóda brainstormingu: Žiaci mnohé myšlienky a nápady nepovedia nahlas, lebo sa boja, že sú 

neuskutočniteľné, bláznivé, zlé, smiešne, nie sú v súlade s tým, čo je napísané v učebniciach. Nechcú 

sa zosmiešniť, alebo sa ukázať ako hlúpi či nepraktickí. Toto však tvorivosti neprospieva, preto je 

https://soustlmace.edupage.org/text/?text=text/text67&subpage=2
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potrebné prekonať sociálne a psychické bariéry, ktoré blokujú vznik nových, netradičných, 

originálnych nápadov. 

Problémové vyučovanie: Na rozdiel od tradičného vyučovania, kde učiteľ odovzdáva žiakom hotové 

vedomosti, pri problémovom vyučovaní učiteľ stavia žiaka pred úlohy. Tieto predstavujú neznáme 

vedomosti a spôsoby činnosti. Učiteľ ho motivuje, usmerňuje hľadanie nových spôsobov a 

prostriedkov riešenia úlohy, pri hľadaní ktorých si žiaci osvojujú nové vedomosti a nové spôsoby 

činnosti. Pri problémovom vyučovaní žiak akoby sám objavoval poznatky (prvky systému a vzťahy 

medzi nimi) pri riešení problémových úloh, ktoré mu vytýči učiteľ, alebo na ktoré prichádza sám. 

Tým je podmienené tvorivé myslenie a schopnosti žiaka aplikovať teoretické poznatky do praktickej 

roviny 

Kooperatívne učenie: Cieľom kooperatívnych aktivít v škole je pomôcť žiakom rozvíjať schopnosť 

pozerať sa na problém očami druhých, brať do úvahy iné názory, rozlišovať problémy, ktoré môžeme 

vyriešiť samostatne a ktoré vyžadujú spoluprácu, schopnosť modifikovať stanovené pravidlá formou 

diskusie a dosiahnutím konsenzu a tiež konať tak, aby bol dosiahnutý spoločný cieľ. Prostredníctvom 

kooperatívneho vyučovania sa učia žiaci spolupracovať, komunikovať a vzájomne sa hodnotiť. 

Snowballing (lepenie snehovej gule): Táto metóda pripomína nabaľovaním nových poznatkov 

vytváranie snehovej gule. Umožňuje precvičovanie už osvojeného učiva. Žiaci dostanú individuálny 

čas na premyslenie danej témy, a potom o nej diskutujú najskôr v dvojiciach, vo štvoriciach, ďalej 

ôsmi atď. Skupiny sa spájajú tak dlho, až sa na diskusií spolupodieľa celá skupina žiakov. 

Snowballing umožňuje každému žiakovi prispieť svojim názorom a naopak získa nové znalosti od 

ostatných. 

Didaktické hry: V tejto metóde ide o riadenú hravú činnosť, ktorú zaradíme do vyučovacieho 

procesu s určitým, vopred určeným didaktickým zámerom. Tento zámer slúži väčšinou na upevnenie 

učiva a na opakovanie známych už osvojených vedomostí.  

c) Výmena skúseností – vyučujúci elektrotechnických predmetov vyjadrili svoj názor na Moderné 

formy a metódy vzdelávania na vyučovacích hodinách. Pedagógovia potvrdili, že musia 

disponovať širokým spektrom nových alebo inovovaných prístupov k vyučovaniu a učeniu, a to 

hlavne takých, ktoré využívajú nové komunikačné a informačné technológie. Koncepcia výchovy 

a vzdelávania žiakov v našej škole vychádza z požiadaviek, ktoré vytvárajú potrebu obsahovej a 

formálnej reštrukturalizácie výchovno-vzdelávacej činnosti. Pre školu z toho vyplýva potreba 

inovácie tradičného odovzdávania vedomostí a osvojenie si metód spracovania a aplikácie 

informácií. Jedným zo základných predpokladov k urýchleniu rozvoja zručností je celoživotné 

vzdelávanie sa učiteľov. Požiadavky dnešnej doby sú zamerané na inováciu edukácie, na hľadanie 

nových prístupov a metód. 

13. Závery a odporúčania: 
 

Členovia pedagogického klubu budú aplikovať vo vyučovaní tieto inovatívne formy a metódy, budú 

motivovať žiakov k učeniu, k aktívnemu objavovaniu poznatkov, aby vzbudili záujem žiakov o daný 

predmet, budú klásť dôraz na efektívne porozumenie textu a rozvoj kľúčových kompetencií žiakov.  
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

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

Dátum konania stretnutia:  07.09.2021 

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

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 Ing. Pavol Zajac  SOŠ technická Tlmače 

2 Ing. Ján Kunik  SOŠ technická Tlmače 

3 Ing. Milan Ďurč  SOŠ technická Tlmače 

 

 

 


