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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Kľúčové slová: aktivizujúce vyučovacie metódy, učenie sa na stanovištiach, diskusia 

Téma: Výmena skúseností pri využívaní inovatívnych vyučovacích metód. 

Krátka anotácia 

Pôvodná téma podľa plánu mala byť príprava na online maturitu, príprava počítačov.  Z dôvodu 

zrušenia externej časti MS, a teda aj online maturity, sme nadviazali na predchádzajúce 

stretnutie  

a venovali sme sa inovatívnym vyučovacím metódam – učenie sa na stanovištiach.  

http://www.hapresov.edu.sk/stranka/zvysovanie-kvality-odborneho-vzdelavania-a-pripravy/
http://www.hapresov.edu.sk/stranka/zvysovanie-kvality-odborneho-vzdelavania-a-pripravy/


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

1. Charakteristika pojmu GRV – globálne rozvojové vzdelávanie 

2. Ukážka inovatívnej metódy – učenie sa na stanovištiach – pripravila p. Badžanová 

3. Diskusia – vhodnosť uplatnenia tejto metódy v jednotlivých predmetoch 

Na úvod stretnutia sme sa zaoberali novými trendmi v modernom vzdelávaní.  GRV je typ 

vzdelávania, ktorý vznikol ako potreba porozumieť vplyvu globalizácie na život človeka. 

Globálne vzdelávanie sa teda snaží priblížiť problematiku zložitých vzťahov prepojenosti 

spoločností, krajín, kultúr, histórie, ekonomík v dnešnom globalizovanom svete.  Učiteľ sa pýta 

žiakov „prečo“ a žiaci aktívne hľadajú odpovede. Efektívnosť tohto vzdelávania závisí od 

používania aktivizujúcich metód vo vyučovaní.  

V druhej časti stretnutia nám kolegyňa p. Badžanová prezentovala princípy metódy „učenia sa 

na stanovištiach“. Pri tejto metóde sa uplatňuje princíp samostatnosti, úlohy pre žiaka musia byť 

formulované zrozumiteľne a ciele stanovené na jednotlivých stanovištiach musia byť 

dosiahnuteľné. Žiak musí mať možnosť vyhľadať si informácie v knihe, na internete. Učiteľ 

presúva časť kompetencií na žiaka, stáva sa jeho poradcom. Túto metódu má kolegyňa overenú 

na hodinách nemeckého jazyka. Cieľom hodiny bolo vymenovať jednotlivé druhy korenín, 

byliniek, mäsa a múčnych jedál. Predviedla nám konkrétnu ukážku štruktúry takejto hodiny, 

naformulované úlohy pre jednotlivé stanovištia. Podelila sa s nami o svoju osvedčenú 

pedagogickú prax a skúsenosti. 

V závere sme diskutovali o možnostiach použitia tejto metódy v iných predmetoch.   

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Zo stretnutia klubu IT zručností vyplývajú nasledujúce závery a odporúčania:  

➢ metóda učenia  sa na stanovištiach je náročnejšia na prípravu učiteľa, ale na hodine má 

učiteľ hneď spätnú väzbu, žiaka takýto spôsob výučby motivuje 

➢ pre dištančnú formu vyučovania momentálne nie je vhodná táto metóda, je potrebná 

fyzická prítomnosť žiakov na vyučovaní 

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

aktivizujúcej metódy. 
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