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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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Téma stretnutia:  

 

Výmena skúseností pri využívaní inovatívnych  vyučovacích metód. 

 

Hlavné body: 

 

- učitelia sme si vymieňali skúsenosti s výučbou predmetov Administratíva 

a korešpondencia, Ruského jazyka a Informatika v čase dištančného online vzdelávania, 

- vymieňali sme si poznatky s využívaním prostredia tvorby učebných materiálov v prostredí 

EduPage pre žiakov z predmetov Administratíva a korešpondencia (ADK), jazykov, 

konkrétne Ruského jazyka (RJ) a tiež Informatiky, 

- pedagógovia tvoríme učebné materiály s prihliadnutím na čo najefektívnejšie využitie 

ponúkaného prostredia EduPage, v ktorom  môžeme vytvárať materiály v tzv. kartách 

rôzneho typu. Z dôvodu, že v súčasnom období pracujeme – vyučujeme dištančnou formou, 

snažíme sa vyberať rôzne možnosti kariet, s prihliadnutím na využitie rôznych vyučovacích 

metód. Najčastejšie využívame karty s názvom zoraďovanie a kategórie skupiny, spájanie, 

vyberanie správneho obrázka a slepá mapa. Tento druh statických kariet sú pre žiakov 

podnetné v tom, že žiaci rozvíjajú svoj postreh, bystrosť, a logické uvažovanie, tieto karty 

môžeme využiť v etape motivačnej, demonštračnej, fixačnej a hodnotiacej a klasifikačnej, 

- vytvorené karty používame tiež pri metódach vysvetľovania nového učiva, pričom 

využívame metódy aj klasické a to je vysvetľovanie, prednáška, rozhovor, diskusiu, 

- zaujímavejšie a pre žiakov a lákavejšie v systéme dištančného vzdelávania je využívanie 

interaktívnejšie prostredie ponúkané pomocou PowerPointu, spracovaním videí a pod. 

- demonštrácia – metóda pri vysvetľovaní nového učiva – prenose nového učiva žiakom 

robíme aj využívaním dvojrozmerných pomôcok (obrazy, video vytvorené vyučujúcimi, 

video z youtube kanálu), demonštrácia akustického záznamu sú tiež cesty výučby,  

- z uvedeného vyplýva, že vyučujúci pripravujeme  učebné materiály čo najatraktívnejšie 

a najzrozumiteľnejšie pre žiakov v súlade so ŠkVP, 

 



 

Ciele stretnutia: 

- získavať nové IKT kompetencie. 

Všeobecné ciele:  

- využívať prostredie EduPage pri vytváraní učebných materiálov. 

Špecifické ciele: 

- pri príprave učebných materiálov prihliadať na všetky používané metódy motivačné, 

demonštračné, expozičné, fixačné ale aj hodnotiace a klasifikačné. 

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,  

- počas stretnutia si pedagógovia vzájomne oboznamovali s tvorbou štandardov v EduPage. 

 

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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