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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Krátka anotácia: 
 
Inovatívne vyučovacie metódy, ich aplikácia v ekonomických predmetoch.  

 

 

Kľúčové slová: 

Vyučovacie metódy, inovatívne vyučovacie metódy 

 

 

Použité skratky: 

EKO predmety – ekonomické predmety 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

1. Analýza používaných vyučovacích metód v jednotlivých EKO predmetoch. 

2. Ukážky konkrétnych vyučovacích hodín s využitím inovatívnych metód. 

3. Diskusia, záver. 

  

Zhrnutie priebehu stretnutia: 

Hlavnou témou ďalšieho stretnutia klubu bola téma: Inovatívne vyučovacie metódy, ich aplikácia 

v ekonomických predmetoch. 

V úvode stretnutia sme si pripomenuli teóriu inovatívnych vyučovacích metód, ich jednotlivých 

druhov. Keďže stretnutie sa opäť uskutočnilo online formou, využili sme opäť Office 365 na 

zdieľanie ukážok konkrétnych vyučovacích hodín s využitím inovatívnych metód a diskutovali sme 

o tom, aké vyučovacie metódy využívame na našich predmetoch.  

Zhodli sme sa na tom, že v súčasnosti vzhľadom na prebiehajúce dištančné vzdelávanie nie je možné 

aplikovať inovatívne metódy z prezenčného vyučovania, pretože 30 min. hodiny a online systém 

výučby to jednoducho neumožňuje. Ale online výučba prináša so sebou iné a nové možnosti práce so 

žiakmi – napr. zdieľanie prezentácii, ktoré žiaci sami vypracujú a zdieľajú priamo cez MS Teams, 

pracovné listy a zadania, na ktorých samostatne pracujú s využitím rôznych informačných zdrojov na 

nete, youtoube... V rámci inovácie budú žiaci v predmete prax 4. roč. napr. natáčať videá na rôzne 

témy, kde odprezentujú svoje zručnosti pri príprave jedál, nápojov, či príprave slávnostnej tabule. 

Následne vybraní členovia klubu prezentovali ukážky svojich vyučovacích hodín z obdobia 

prezenčnej výučby. Postupne v priebehu ďalších stretnutí budeme v týchto prezentáciách 

inovatívnych vyučovacích metód pokračovať. 

Osvedčené v rámci výučby učiteľov sú doplňovačky, tajničky, pracovné listy, videá na youtube, 

čítanie a spracovanie článkov o súčasnom stave gastrobiznisu, rozhovory a diskusie s prepojením na 

prax, motivačné videá o úspešných manažéroch, zdieľanie prezentácií ap.  

Počas prezenčného vyučovania sa realizuje na hodinách aj skupinové vyučovanie, riešenie projektov, 

prípadových štúdií, inscenačné metódy, pri online vyučovaní skôr online formy inovatívnych metód 

v závislosti od konkrétneho predmetu.  

Na záver stretnutia odznelo odporúčanie – prispôsobiť vzhľadom na prebiehajúcu formu vzdelávania 

vyučovacie metódy a prípravu učebných materiálov, aby sme umožnili žiakom v plnej miere rozvíjať 

ich čitateľské, ekonomické a hlavne v súčasnosti ich IKT zručnosti.  

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Zo 7. stretnutia Klubu ekonomických zručností vyplynuli nasledujúce závery: 

- Kombinovať v rámci výučby rôzne vyučovacie metódy, zohľadniť špecifiká online výučby 

a prezenčného vyučovania. 

- Umožniť žiakom aktívne vstupovať do online výučby napr. zdieľaním prezentácií 

v predmetoch ako HGM, PXA, EKO, MKT, pretože charakter týchto predmetov to 

umožňuje. 

- Postupne si vytvoriť databázu metodických postupov výučby ekonomických predmetov 

s využitím inovatívnych metód. 
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