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Manažérske zhrnutie: 

 

Anotácia  Klubu písomných komunikačných zručností 

 

Miesto konania klubu: Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov,  

študijný odbor: 6323 00 K hotelová akadémia, 

stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A. 

 

Vedúci klubu: Mgr. Ľudmila Harčariková. 

 

Klub písomných komunikačných zručností bude zameraný na aplikáciu nadobudnutých 

čitateľských - komunikačných a IKT zručností na hodinách Administratívy a korešpondencie 

(ADK) ale ja na premetoch Informatika a Ruský jazyk. Hlavným cieľom bude pripraviť žiakov 

pre trh práce.  

 

Kľúčové slová 

Administratíva a korešpondencia. IKT. Ruský jazyk. Medzipredmetové vzťahy. Informatika. 

Slovenský jazyk.  

Téma stretnutia:  

 

Definovanie špecifických problémov pri výuke v predmete ADK, návrh riešení. 

 

Hlavná téma: 

 

Na hodinách predmetu ADK – Administratíva a korešpondencia ale aj na predmete Informatika 

a  na hodinách cudzích jazykov – konkrétne Ruského jazyka je samozrejme, že pri výučbe 

dochádza k situáciám, že je potrebné riešiť rôzne výchovno-vzdelávacie problémy. 

K najčastejším problémom patrí pochopenie nového učiva žiakmi a zároveň jeho integrácie 

do ďalšieho učiva a praxe.  

Pre zjednodušenie pochopenia musí vyučujúci vytvoriť také učebné pomôcky a prípravy na 

hodiny, aby učivo bolo žiakom podávané čo najzrozumiteľnejšou formou. Pri prípravách 

kladieme dôraz na to, aby okrem prípravy na expozičnú fázu sme sa zamerali tiež na  

implementovanie takých postupov, aby aj fixačná fáza bola v prípravách dôkladne 

zakomponovaná. Je to dôležité preto, že počas fixačnej fázy si žiaci majú možnosť nové učivo 

dostatočne zapamätať a zafixovať. 

Najväčším problémom pri výučbe predmetov ADK, Informatika a Ruský jazyk je sprístupniť 

učivo ľahko pochopiteľnou formou. Pre tento účel využívame tzv. aktivizujúce metódy.  

Vyučovacie metódy sú v neustálej dynamike aj v súčasnosti, čo sa odráža vo vysokej variabilite 

aktivizujúcich metód, rešpektujúcich požiadavku aktivity žiakov a komplexného rozvoja jeho 

osobnostných stránok.  

V praxi učiteľa, ktorý využíva aktivizujúci prístup vo výučbe  ide hlavne o dosiahnutie: 

- rozvoja základných zručností u žiakov, 

- podporu získavania znalostí špecifických pre konkrétny predmet, 

- povzbudzovanie sebadôvery a motivácie k poznaniu.  



Aktivizujúce metódy vytrhávajú žiaka zo zóny komfortu, nakoľko prinášajú nové procesy a nútia 

žiaka aktívne sa zapájať do vyučovacieho procesu a získané vedomosti začleňovať do svojho 

vedomostného portfólia. 

 

Ciele stretnutia: 

- Posilniť u pedagógov potrebu vytvárať kvalitné prípravy na vyučovaciu hodinu 

s využitím prvkov aktivizujúcich metód – napr. slepé mapy, pracovné listy, snehová guľa, 

skupinové vyučovanie a iné. 

Špecifické ciele: 

- Rozvíjať IKT zručnosti pri tvorbe príprav. 

Výchovné ciele: 

- Posilňovať u vyučujúcich i u žiakov motiváciu k celoživotnému vzdelávaniu.  

Zhrnutie priebehu stretnutia a odporúčania: 

- Motivovať vyučujúcich k práci v online prostredí a ku využívaniu technológií vo 

vyučovacom procese.  
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