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11. Manažérske zhrnutie:  

  

Kľúčové slová: aktivizujúce vyučovacie metódy, aktivizujúce metódy v predmete informatika, 

diskusia, MS EXCEL – finančné funkcie - motivačná úloha  

Téma: Výmena skúseností pri využívaní inovatívnych vyučovacích metód.  

Krátka anotácia  

Cieľom stretnutia bolo charakterizovať vybrané aktivizujúce metódy, analyzovať ich použitie v 

jednotlivých predmetoch. Bola prezentovaná motivačná úloha pre žiakov pri práci v MS EXCEL 

– ako postupovať pri vyučovaní finančných funkcií. Nasledovala diskusia o vhodnosti a 

efektivite používania jednotlivých aktivizujúcich metód v rôznych predmetoch.    
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
  

1. Vyhodnotenie práce v klube za 1. polrok 2020/21  

2. Charakteristika vybraných aktivizujúcich metód   

3. Diskusia - prezentovanie vlastných skúseností pri využívaní aktivizujúcich metód  

Na začiatku stretnutia bola prezentovaná polročná správa za činnosť klubu. Členovia klubu sa 

vyjadrili k jednotlivým bodom správy. Po drobných úpravách bola odsúhlasená a preposlaná k 

publikovaniu na WEB.   

Ďalej sme sa zaoberali aktivizujúcimi metódami. Stručne sme charakterizovali, aké metódy sa 

radia k aktivizujúcim metódam.  

■ dialogické (diskusné) metódy   

■ metódy skupinového vyučovania a kooperatívneho učenia   

■ projektové metódy   

■ metódy rozvíjajúce kritické myslenie   

■ prípadové metódy (vrátane situačnej metódy)   

■ hranie rolí (dramatizácia, inscenačné metódy)   

■ simulačné metódy   

■ metóda objavovania a riadeného objavovania   

■ výskumné metódy  

■ didaktické hry  

Ukážku motivačnej úlohy v predmete informatika predstavila Ing. Vargová. Úloha je zameraná 

na vyučovanie finančných  funkcií v programe Excel, vedie k zvyšovaniu nielen digitálnej 

gramotnosti, ale aj finančnej gramotnosti.   

Členovia diskutovali o vhodnosti používania jednotlivých metód. Prezentovali svoje skúsenosti 

v jednotlivých predmetoch, keďže náš klub tvoria učitelia rôznych predmetových komisií.   

  

13. Závery a odporúčania:  

  

Zo stretnutia klubu vyplývajú nasledujúce odporúčania:   

➢ Učiteľ má čo v najvyššej miere využívať tieto metódy,  

➢ na hodine má klásť dôraz na aktivitu žiaka,  

➢ každý člen na ďalšie stretnutia si pripraví ukážku jednej prípravy s využitím ľubovoľnej  

aktivizujúcej metódy.  
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 Príloha: Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 


