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Manažérske zhrnutie:  
  

Anotácia  Klubu písomných komunikačných zručností  
Miera využívania inovatívnych metód závisí od rôznych faktorov. Je to napríklad kompetencia učiteľov 

a žiakov,  alebo zameranie vyučovacích predmetov  
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materiály. Vyučovacia hodina. Kompetencie učiteľov  
 

Téma stretnutia:   
  

Analýza a vyhodnotenie aplikácie inovatívnych metód rôzneho druhu vo vyučovacom procese 
  

Hlavné body:  
  

- Na stretnutí klubu si vyučujúci pripomenuli inovatívne metódy z predchádzajúcich stretnutí. 

Spomenuli sme, napríklad:  skupinové vyučovanie, myšlienkové mapy, problémové vyučovanie, 

brainwriting, EUR, Insert..... Vrátili sme sa k tomu, aké sú možnosti ich využitia na vyučovacích 

hodinách, spomenuli klady a zápory pri ich využití.   

- Využívanie inovatívnych metód výrazne posúva výučbu v školách dopredu a vytvára motivujúce 

prostredie pre kreatívnu prácu učiteľov a žiakov. Zavádzanie inovatívnych metód má dôležitú 

úlohu aj pri vzdelávaní slabších žiakov. Inovatívne metódy im výrazne napomáhajú a vďaka nim 

môže učiteľ hodiny urobiť zaujímavejšími. 

- Existuje veľké množstvo rôznych ďalších inovatívnych metód a kolegyňa  pripravila klasifikáciu 

a možnosti uplatnenia aj ďalších inovatívnych metód, ako napríklad: Brainstorming, 

brainwalking, POS-IT brainwriting, kolotoč brainwriting, negatívny brainstorming, 

rolestorming, questionstorming, skladačka,  inzerát,  kooperatívne vyučovanie, googlovanie,  

arteterapia, posledné slovo mám ja, samohláskovanie, spoluhláskovanie, veta z frazeologizmov, 

vennov diagram, aktívne počúvanie, memo kartičky, dramatizácia, clustering (zhlukovanie), 

voľné písanie, akrostich, cinquain, jednoslabičné slová 

- Mnohé z nich sú na hodinách aj využívané a v závere sme si ich rozanalyzovali a zhodnotili 

vhodnosť ich použitia na hodinách či už RJ, Informatiky, alebo ADK 

 

 

Klasifikácia niektorých ďalších inovatívnych metód:  
  

- Brainstorming : je kreatívna metóda riešenia problémov založená na skupinovom riešení, 

podstatou je uvoľniť predstavivosť, fantáziu a obrazotvornosť, vzájomne sa inšpirovať, cieľom 

je nájsť netradičné, originálne riešenia v čo najkratšom čase, kde je základným pravidlom zákaz 

kritiky a možnosť predkladať aj absurdné nápady a možnosť využívať aj nápady iných 

- Brainwalking: je podobný bainwritingu, nápady sa píšu na veľké papiere, ktoré sú 

rozmiestnené po stenách, každý list papiera má tému týkajúcu sa problému, žiaci môžu chodiť a 

pridávať komentáre, táto aktivita je vhodná pre žiakov, ktorí nechcú tráviť celú hodinu v sede. 

Toto je metóda vhodná viac pre nižšie vekové kategórie 

- Negatívny brainstorming: ide o vymenovanie čo najväčšieho množstva problémov a nevýhod 

        Problému, žiaci široko a intenzívne kritizujú, zamýšľajú sa nad chybami a nedostatkami bežných 

        objektov svojho prostredia  tie sú potom impulzom k tvorivosti, je to dobrá príprava pre 

       heuristiku, napr. Aké sú nedostatky knihy? Aké sú nedostatky klávesnice? Aké sú nedostatky 



        súborov Excel? 

- Rolestorming: podstatou je, že žiaci vystupujú v pozícii niekoho iného. Je to technika vhodná aj 

na rozvíjanie empatie a sociálnej vnímavosti v skupine, rola, v ktorej účastníci tvoria nápady 

môže byť reálna alebo vymyslená, napr. vcítenie sa do roly spisovateľa, ktorý hľadá nápad na 

svoj román, poviedku, báseň, ale má k dispozícii len jednu spoluhlásku, napr. P a samohlásky. Z 

nich jednotliví žiaci , alebo v skupinách tvoria nadpisy. 

- POST-IT brainwriting : namiesto papiera sa používajú slávne post – itky, čiže farebné lepiace 

        lístočky, ktoré sa po dokončení prvej časti sedenia zhlukujú a usporadúvajú podľa rozlične 

        nastavených kritérií a základná zásada znie: na jeden lístoček patrí vždy len jeden nápad 

- Skladačka: rozdelenie textu na časti, 1 žiak = expert na vybranú časť textu, vytvorenie 

        externých skupín, prezentácia a precvičovanie časti textu v externej skupine, transfer a 

        komunikácia časti textu v materskej skupine 

- Questionstorming: je analogická technika, organizujú sa krátke 10 – 15 minútové sedenia, 

        cieľom je produkovať čo najviac otázok, učiteľ podporuje otázky žiakov,  táto metóda vzbudzuje 

        zvedavosť, záujem a cvičí sa flexibilita 

- Googlovanie: nová metóda získavania informácií cestou internetu, kde pozitívom takéhoto 

        získavania informácií je, že žiak sám informácie hľadá, spracuváva a následne zvyšuje svoje 

        kompetencie. Dôležitým faktorom je pomoc učiteľa ako navigátora v procese najľahšieho 

        získavania informácií 

- Inzerát: je stručné tlačové oznámenie, ktorého cieľom je na malej ploche povedať a vystihnúť 

        všetko dôležité. Dôraz kladieme na využitie slovies (hľadám, kúpim, vymením, ponúkam...) 

        využitie maximálne 8 – 12 slov. Cibrí stručné a zrozumiteľné vyjadrovanie, učí žiakov 

        „zahusťovať“ vety, hovoriť to najpodstatnejšie.  

- Vennov diagram:  je druh grafického vyjadrenia, je tvorený uzavretými krivkami, prienik tvoria 

        prvky, ktoré predstavujú danú množinu, alebo body vonku, predstavujú prvky, ktoré do množiny 

        nepatria 

Zaužívané metódy a formy vyučovania musí zákonite meniť aj škola, ktorá pripravuje jedinca na to, 

aby bol schopný adaptovať sa na meniace sa požiadavky. V mnohých prípadoch sa takýto spôsob 

vyučovania nedá realizovať. Ale zaujať žiakov klasickými pomôckami ako knihy, obrázky alebo 

plagáty, je čoraz ťažšie. 

Výhodou jednotlivých inovatívnych metód  

Učitelia, ktorí nechcú, aby dnešné deti učili včerajší učitelia predvčerajšími metódami sa  používaním 

rôznych inovatívnych metód snažia pomôcť  žiakom pochopiť význam rozvíjania schopností 

myslenia, záleží im na akceptovaní širokej škály odpovedí,  povzbudzujú žiakov, aby kládli otázky , 

rešpektujú otázky, ktoré im žiaci kladú , pestujú rôznorodosť názorov , umožňujú žiakom vyjadriť 

svoj vlastný názor a tiež dovolia žiakom robiť chyby a skúšať robiť veci svojim spôsobom  

 



 

Nevýhody jednotlivých inovatívnych metód:  

Nie všetky sú vhodné a použiteľné v rôznych predmetoch 

Zdroj:  

https://1atestacna.files.wordpress.com/2012/04/prezentacia_inovativne_metody_vo_vyucovani_cd_skvp.pdf  

  

  

  Ciele stretnutia:  

Metódy vyučovania sú spôsoby usporiadania a realizácie vyučovacej činnosti učiteľa na dosiahnutie vytýčených 

cieľov. Ich výber závisí od druhu predmetu, od úrovne  vyučovaných žiakov, od cieľov a obsahu ich 

vzdelávania. Realizovanie obsahu učiva môže prebiehať  uplatnením jednej alebo viacerých metód, vhodných 

vyučovacích prostriedkov a  rešpektovaním didaktických princípov. Metódy rozvíjajú vzdelanostný profil žiaka, 

súčasne pôsobia výchovne v zmysle vzdelávacích a tiež výchovných cieľov, v súlade s vyučovacími a 

výchovnými princípmi. Spočíva v úprave obsahu, v usmernení aktivity žiaka aj učiteľa, v úprave zdrojov 

poznania, postupov a techník, zaistení fixácie alebo kontroly vedomostí a zručností, záujmov a postojov. 

 

  

Zhrnutie priebehu stretnutia a odporúčania:  
  

Cieľom stretnutia bolo podeliť sa s informáciami a skúsenosťami z využívania inovatívnych vyučovacích 

metód vo vyučovacom procese a vyhodnotiť tento proces. Ďalej bolo zaujímavé vyskúšať si jednotlivé metódy 

učenia žiakov,  skúsiť možnosti ako ich aplikovať do vyučovacieho procesu a žiakom tak poskytnúť priestor 

pre samostatnú prácu a kritické myslenie. Spôsob aplikácie inovatívnych metód  je na každom učiteľovi, môže 

ich použiť v rôznych variáciách pre svoj predmet a v rôznej fáze vyučovania. 
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