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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Kľúčové slová: inovatívne vyučovacie metódy, webová aplikácia Prezi na tvorbu prezentácií, 

inscenačné metódy, pojmové mapy, online softvér na vytváranie pojmových máp Mindomo, 

diskusia 

Téma: Výmena skúseností pri využívaní inovatívnych vyučovacích metód 

Krátka anotácia 

Na tomto stretnutí sme pokračovali v ukážkach inovatívnych vyučovacích metód, konkrétne na 

hodinách ekonomických predmetov a v predmete informatika v cestovnom ruchu. P. Vargová 

pripravila prezentáciu o tvorbe dynamickej prezentácie prostredníctvom Prezi. 

P. Kolenková nás vo svojej prezentácii oboznámila s využitím situačných metód  pri simulácii 

evidencie hosťa v ubytovacom zariadení pomocou recepčného systému Previo a s tvorbou 

pojmových máp pomocou Mindomo v oblasti recepčného a rezervačného systému. 

Kolegovia ďalej diskutovali o zatraktívnení online vyučovania využívaním inovatívnych metód 

nielen na ekonomických ale aj odborných technologických a všeobecnovzdelávacích 

predmetoch. Na záver v diskusii sme sa zhodli, že aj keď je to namáhavejšie ako pri prezenčnom 

vzdelávaní, žiaci ocenia spestrenie online hodín inovatívnymi metódami a učivo si lepšie 

upevnia.  
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 
1. Prezentácia v programe  Prezi- ako vytvoriť prezentáciu  

2. Prezentácia o inovatívnych vyučovacích metódach v ekonomických predmetoch – 

inscenačné metódy, pojmové mapy 

3. Ukážky –  tvorba prezentácie v Prezi, tvorba pojmových máp prostredníctvom softvéru 

Mindomo, simulácia situácie – príchod hosťa na recepciu 

Vo všetkých vyučovacích predmetoch je veľmi vhodným a klasickým prostriedkom na 

osvojovanie, upevňovanie a prezentovanie učiva prezentácia.. Digitalizácia a moderné 

technológie privilegujú elektronickú prezentáciu s možnosťou aktívneho zapojenia 

poslucháčov. Prezentácia Prezi  je tvorivá, zábavná, využíva animácie a pri vhodných témach 

alebo vyučovacích predmetoch je pre žiakov zaujímavejšia ako klasické prezentácie ( 

PowerPoint). Nevýhodou môže byť, že po určitej dobe je využívanie programu spoplatnené.  

Prezentáciu  - ako pripraviť prezentáciu v programe Prezi pripravila p. Vargová, vyučujúca 

predmet informatika a informatika v cestovnom ruchu. 

V diskusii sme si vymieňali skúsenosti z využívania inovatívnych metód v rôznych predmetoch, 

ich výhody, nevýhody, hodnotili  spoluprácu so žiakmi pri využívaní týchto metód. Inscenačné 

metódy sa využívajú  v ekonomických predmetoch napr. pri téme ubytovanie hosťa v hoteli, 

uplatnenie reklamácie, prijímanie nových zamestnancov do podniku v odborných 

technologických predmetoch napr. pri obsluhe hosťa, dodržiavanie etikety. Žiaci si môžu 

„zahrať“ rôzne role a upevniť si takto teoretické vedomosti v praktických situáciách.  

Pri využívaní pojmových máp sme sa zhodli, že zlepšujú u žiakov schopnosť porozumenia, 

zapamätania si, aplikovania vedomostí v praxi a rozvíjajú kreativitu žiakov. Sú obľúbené 

a využívané vo väčšine predmetov a online softvér  ako Mindomo umožňuje vytvárať rôzne 

mapy, obrysy a diagramy efektívnejšie ako klasické spôsoby tvorby pojmových máp. 

Prezentáciu o inscenačných metódach a pojmových mapách vypracovala p. Kolenková 

vyučujúca ekonomické predmety. 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Zo stretnutia klubu IT zručností vyplývajú nasledujúce závery a odporúčania:  

➢ klasické prezentácie tvorené prostredníctvom PowerPoint je zaujímavé pri vhodných 

témach nahradiť prezentáciami tvorenými prostredníctvom aplikácie Prezi, ktoré sú 

dynamickejšie a vizuálne príťažlivejšie 

➢ tvoriť pojmové mapy, ktoré sú často využívané na vyučovacích hodinách  okrem 

klasických spôsobov zaujímavo a ľahko  pomocou napr. softvéru Mindomo a iných 

bezplatných programov  

➢ každý člen si na ďalšie stretnutia  pripraví ukážku jednej hodiny s  využitím inovatívnej 

vyučovacej  metódy. 
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