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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Krátka anotácia: 

 

Analýza a vyhodnotenie aplikácie inovatívnych metód rôzneho druhu vo vyučovacom procese 

počas dištančného vzdelávania – výmena skúsenosti pri aplikácii rôznych inovatívnych metód vo 

vyučovacom procese. Zhodnotenie prínosov a nedostatkov pri realizácií na online hodinách 

ekonomických predmetov – EKO, MKT, PRN. 

 

 

Kľúčové slová: 

Inovatívne vyučovacie metódy 

 

 

Použité skratky: 

EKO predmety – ekonomické predmety 

EKO - ekonomika 

MKT – marketing 

PRN – právna náuka 

 

http://www.hapresov.edu.sk/stranka/zvysovanie-kvality-odborneho-vzdelavania-a-pripravy/
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

1. Analýza a vyhodnotenie aplikácie inovatívnych metód rôzneho druhu vo vyučovacom 

procese 

2. Diskusia, výmena skúseností 

3. Odporúčania 

 
Hlavná téma stretnutia:  
Analýza a vyhodnotenie aplikácie inovatívnych metód vo vyučovacom procese – výmena skúseností, 

klady a nedostatky pri realizácií inovatívnych metód  vo vyučovaní EKO predmetov. 

 

Zhrnutie priebehu stretnutia: 

Dnešné stretnutie klubu sme venovali zhodnoteniu vyučovania a využívania inovatívnych metód 

hlavne v predmete Ekonomika, keďže je to profilový odborný predmet v rámci štúdia. Porovnávali 

sme výučbu predmetu vo všetkých ročníkoch, zvlášť sme si vyhodnotili možnosti inovácie výučby 

v EKO 3. a 4. roč., kde v rámci projektu máme navyše extra hodiny, ktoré nám vytvárajú väčší 

priestor na inovácie, individuálny prístup, samostatnú a tvorivú prácu žiakov, aj keď tento školský 

rok prevažne v podmienkach dištančnej výučby. V 2. a 5. roč. sa predmet EKO vyučuje v celých 

triedach a tu priestor na inovácie je podstatne obmedzený. Práca v skupinách je efektívnejšia pri 

osvojovaní učiva, dáva väčší priestor na kreativitu žiakov, ich názory. 

V diskusii sme zhodnotili, že v rámci 3. roč. sme počas dištančnej výučby využívali hlavne MS Teams 

a jeho aplikácie (napr. Whiteboard, Forms, One Note alebo možnosť vytvárať “miestnosti” na 

skupinovú prácu žiakov. Avšak najlepšie pre aplikáciu skupinovej práce žiakov je prezenčné 

vyučovanie, pretože učiteľ aj vidí prácu žiakov, vie ich usmerniť, poradiť. 

V 4. roč. sme veľmi ocenili spoluprácu s JA Slovensko - www.jaslovensko.sk, ktoré nám umožňuje 

využívať Učebnicu ekonómie a podnikania v rámci hodín EKO. Žiaci pracujú priamo v online 

platforme, rozvíjajú svoju finančnú gramotnosť riešením praktických finančných úloh z rôznych 

oblastí a po ukončení 4. roč. majú navyše možnosť získať certifikát o absolvovaní úspešného kurzu 

Je to veľkou motiváciou pre žiakov, keďže certifikát rozširuje ich portfólio zručností, ktorými sa 

môžu preukázať pri uchádzaní sa o zamestnanie v budúcnosti. 

 

Záverom sme konštatovali, že by bolo dobré pokračovať v uvedenej spolupráci s JA Slovensko aj v 

budúcnosti, min. počas trvania projektu, keďže táto online platforma výraznou mierou obohacuje 

priebeh tradičných hodín ekonomiky. 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Zo stretnutia klubu ekonomických zručností vyplynuli nasledujúce odporúčania: 

 pokračovať v spolupráci s JA Slovensko, využívať rôzne platformy pre rozvoj ekonomických 

zručnosti učiteľov a žiakov, 

 zúčastňovať sa webinárov v rámci JA Slovensko (žiaci aj učitelia), 

 zdieľať získané informácie aj s ostatnými kolegami v rámci PK 
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