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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). 

Hlavným cieľom bude pripraviť žiakov pre trh práce.  
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kompetencie. 

Téma stretnutia:  

 

Diskusia o najefektívnejších didaktických postupoch a metód orientovaných na rozvoj 

kľúčových kompetencií žiakov  

 

Hlavné body: 

 

- Počas stretnutia klubu sme si vymieňali skúsenosti s výučbou predmetov Administratíva 

a korešpondencia (ADK), Ruského jazyka (RJ) a Informatika (INF).  

- Zhodli sme sa na tom, že počas vyučovacieho procesu, je žiadúce zaradiť aktivizujúce 

metódy v rôznych formách, pretože učivo je pre žiakov zaujímavejšie.  

- Počas vysvetľovania nového učiva i počas fixačnej fázy dokážeme zaradením 

aktivizujúcich metód lepšie zaujať žiakov.  Žiaci viac rozvíjajú svoj postreh, bystrosť, 

a logické uvažovanie. Pri prípravách na hodiny môžeme aktivizujúce metódy zaradiť 

v etape motivačnej, demonštračnej ale i fixačnej.  

- Počas motivačnej ale i demonštrácia fázy hodiny využívame metódu prenosu nového učiva 

žiakom napr. používaním dvojrozmerných pomôcok (obrazy, video vytvorené vyučujúcimi, 

video z youtube kanálu), demonštráciu akustického záznamu a pod.   

- Na hodinách často siahame po rôznych aktivizujúcich metódach ako napr. slepé mapy, 

brainstorming, brainwriting, snehovú guľu, skupinové vyučovanie, ktoré vyhovuje hlavne 

slabším a pomalším žiakom. Projektové vyučovanie je tiež jednou z metód, ktoré 

využívame hlavne u žiakov vyšších ročníkov. Veľmi často používanou metódou zisťovania 

porozumenia nového učiva žiakmi sú pracovné listy, kde žiak odpovedá na otázky, dopĺňa 

napr. tajničku a pod. 

- Pri tvorbe príprav a materiálov na vyučovacie hodiny dbáme samozrejme na rozvíjanie 

rôznych kompetencií u žiakov a to hlavne zvyšovanie zručnosti IKT, zdokonaľovanie sa 

žiakov v čitateľskej gramotnosti, no v neposlednom rade dbáme tiež na enviromentálne 

nazeranie mládeže na životné prostredie. 



- Z uvedeného vyplýva, že sa ako vyučujúci snažíme  pripravovať učebné materiály čo 

najatraktívnejšie a najzrozumiteľnejšie pre žiakov v súlade so ŠkVP, 

 

 

 

 

Ciele stretnutia: 

- získavať nové IKT kompetencie. 

Všeobecné ciele:  

- využívať čo najviac aktivizujúce metódy pri vytváraní učebných materiálov. 

Špecifické ciele: 

- pri príprave učebných materiálov prihliadať na všetky fázy vyučovacej hodiny motivačnú, 

demonštračnú, expozičnú, fixačnú.  

Výchovné ciele: 

- spoluprácou kolegov pri tvorbe učebných materiálov, zefektívniť medzipredmetové vzťahy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zhrnutie priebehu stretnutia a odporúčania: 

 

- pri tvorbe učebných materiálov pedagógovia prihliadali na potreby vyučovacieho procesu 

a všetky využívané vyučovacie metódy. 

 

Cieľom stretnutia klubu bolo motivovať kolegov  ku vytváraniu učebných materiálov pre jednotlivé 

predmety v súlade s potrebami vyučovacích metód  podľa etáp vyučovacieho procesu. 

 

Odporúčaním zo stretnutia klubu bolo, aby sa všetky vypracované materiály zdieľali v štandardoch  

a  v prostredí EduPage. 
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