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11. Manažérske zhrnutie: 
Dnešnou hlavnou témou stretnutia klubu bolo „Rozbor použitých vyučovacích metód a interpretácia 

skúseností v praxi.“ 

 

Kľúčové slová: vyučovacie metódy, výmena skúseností  

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

1. Úvod 

2. Hlavná téma stretnutia: Rozbor použitých vyučovacích metód a interpretácia skúseností v 

praxi 

3. Diskusia 

4. Záver 

 

 

Zhrnutie priebehu stretnutia:  

1. Úvod 

Predseda klubu uvítal členov na dnešnom stretnutí, oboznámil ich s programom a hlavnou témou 

stretnutia. Podľa prezenčnej listiny prítomných sa stretnutia zúčastnili všetci členovia klubu. 

 

2. Hlavná téma stretnutia 

V rámci hlavnej témy tohto stretnutia, predseda klubu zhrnul jednotlivé vyučovacie metódy, ktoré sa 

na stretnutiach preberali. Patria sem hlavne: 

- aktivizujúce metódy, 



- diskusná metóda, 

- skupinové vyučovanie, 

- projektové metódy, 

- didaktické hry, 

- moderné metódy (brainstorming, synektika, morfologická metóda) 

 

3. Diskusia 

Po prednesení hlavnej témy otvoril predseda klubu diskusiu. Členovia klubu sa vyjadrovali 

k jednotlivým menovaným vyučovacím metódam. Hovorili o ich výhodách a nevýhodách pri 

jednotlivých vyučovacích predmetoch, takisto sa vyjadrili o vhodnosti využitia jednotlivých metód 

v rámci dištančného a prezenčného vzdelávania. Zhodli sa, že napríklad skupinové vyučovanie je 

lepšie aplikovateľné počas prezenčnej formy vyučovania, naopak pre dištančné vzdelávanie majú 

veľký prínos napr. projektové metódy. 

 

4. Záver 

 

V záverečnej časti prijali prítomní členovia závery stretnutia, ktoré sú uvedené v 13. bode Správy o 

činnosti pedagogického klubu. Predseda klubu oboznámil členov, že toto stretnutie bolo v tomto 

školskom roku posledné a najbližšie sa uskutoční začiatkom budúceho školského roka.     

13. Závery a odporúčania: 
 

Po diskusii sa členovia klubu zhodli, že pri výbere vyučovacích metód je okrem iného potrebné brať 

do úvahy, aká forma vzdelávania práve prebieha. Členovia sa na záver zhodli, že stretnutia klubu im 

napomohli k častejšiemu využitiu menovaných vyučovacích metód a k ich vhodnejšiemu zaradeniu do 

vyučovacej hodiny.   
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PREZENČNÁ LISTINA 

Miesto konania stretnutia: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 

18, Levice  

Dátum konania stretnutia: 18.6.2021 

Trvanie stretnutia: od....16:00...hod do..19:00.....hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Ing. Lívia Marčeková  SOS PaSV Levice 

2. Mgr. Jaroslava Lehotkaiová  SOS PaSV Levice 

3. Mgr. Jaroslav Horňák  SOS PaSV Levice 

4. Ing. Gabriela Kováčová  SOS PaSV Levice 

5. Ing. Marek Halbavý  SOS PaSV Levice 

6. Ing. Ján Prišták  SOS PaSV Levice 

7. Mgr. Natália Guseva  SOS PaSV Levice 

 


