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11. Manažérske zhrnutie: 
 

krátka anotácia: Stretnutie Pedagogického klubu všeobecno-vzdelávacích učiteľov dištančnou 

formou otvorila koordinátorka Mgr. Anna Mrázová, ktorá oboznámila prítomných s programom 

stretnutia. Hlavnou témou stretnutia bol rozbor učiva tematických celkov , predstavenie nových 

metód a foriem vyučovania v rámci dištančného vzdelávania, výmena skúseností medzi pedagógmi,  

vypracovanie spoločných návrhov vhodných metód a foriem na extra hodinách Komunikácie 

a English Conversation Club, individuálny prístup k žiakom ŠVVP a špeciálnym didaktickým 

pomôckam. 

 

kľúčové slová: didaktická analýza, jazykové kompetencie, formy dištančného vzdelávania, 

Alternatívny systém ITI/ integrované tematické vyučovanie autoriek S.J. Kovalíková a K.D. 

Olsenová;  Zsolnayova alternatívna koncepcia, Sugestológia G. Lozanova 
 
 

https://www.srobarka.sk/wp-content/uploads/Dokumenty/gramotnost/20190930_Sprava_o_cinnosti_klubu_CO.pdf#page=1
https://www.srobarka.sk/wp-content/uploads/Dokumenty/gramotnost/20190930_Sprava_o_cinnosti_klubu_CO.pdf#page=1
https://www.srobarka.sk/wp-content/uploads/Dokumenty/gramotnost/20190930_Sprava_o_cinnosti_klubu_CO.pdf#page=2
https://www.srobarka.sk/wp-content/uploads/Dokumenty/gramotnost/20190930_Sprava_o_cinnosti_klubu_CO.pdf#page=2


12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

 

1. Pri rozbore učiva jednotlivých tematických celkov sme sa zamerali na nasledovné oblasti: 

 Analýzu predchádzajúcich vedomostí a skúseností žiakov – je základom, resp.     východiskom 

pre tvorivú prácu s učivom (učivo môže byť žiakom známe, neznáme) a pre  organizáciu 

vyučovacej jednotky. 

 Analýzu  základných  pojmov a vzťahov v  učive – znamená  ujasnenie si  štruktúry  učiva,   

a to  najmä,  ktoré pojmy  sú základné,  ktoré  pomocné  a  ktoré  rozširujúce. Súčasťou  je 

vzťahová analýza, t.j. aké sú vzťahy medzi pojmami, predmetmi a javmi. 

 Analýzu základných činností vedúcich k pochopeniu a osvojeniu si učiva, tzv. operačná   

analýza – vyjadruje, resp. zameriava sa na činnosti a operácie, ktoré  musí uskutočňovať 

učiteľ, no najmä žiak, aby dospel k stanovenému cieľu. 

 Analýza  učiva  z  hľadiska  medzipredmetových  vzťahov – vyžaduje,  aby  učiteľ  v učive 

nachádzal vzťahy medzi učivom jednotlivých predmetov v ročníku – horizontálne 

medzipredmetové vzťahy, ale aj v nadväznosti na predchádzajúce a nasledujúce ročníky – 

vertikálne medzipredmetové vzťahy. Pravda, nejde tu len o úlohu učiteľa nájsť tieto vzťahy, 

ale ide predovšetkým o to, aby ho v týchto medzipredmetových súvislostiach žiakom aj 

sprostredkúval, aby si žiaci neosvojovali učivo izolovane, len ako sumu  vedomostí, ale ako  

integrovaný systém.  

V rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra  a anglický jazyk sme predstavili alternatívne 

metódy a formy práce žiakov v dištančnom vzdelávaní- Alternatívny systém ITI/ 

integrované tematické vyučovanie autoriek S.J. Kovalíková a K.D. Olsenová;  Zsolnayovu 

alternatívnu koncepciu, Sugestológia G. Lozanova a ich možnosti uplatnenia v našich 

podmienkach.  

 

13.  Výmena skúseností medzi pedagógmi. Pedagógovia porovnali svoje skúsenosti  

s využitím metód a foriem vzdelávania v dištančnom vzdelávaní, pričom poukázali na 

negatíva dištančného vzdelávania- obmedzenie priamych interakcií , technologické 

problémy, rast zaťaženia žiakov, ktorí sú presycovaní informáciami, nedostatok logickej 

podpory-žiaci sa nemajú možnosť dostať k materiálom  . Však ocenili aj klady dištančného 

vzdelávania_ efektívna spolupráca s učiteľom, ak má žiak o ňu záujem; kladne hodnotili 

využitie kooperatívneho učenia ,rozvoj spolupráce, vzájomnej podpory , kde celá trieda 

funguje ako skupina skupín. 

 

Zaujal aj Alternatívny systém ITV- integrovaného tematického vyučovania S.J. 

Kovalíkovej a K.D. Olsenovej z Kalifirnie. Autorky vypracovali na základe stratégie Teórie 

kognitívnych cieľov B, S, Blooma a Teórie siedmich inteligencií H. Gardnera stratégie 

a metódy vyučovania: určenie pravidiel a zásad riadenia triedy, efektívny priamy výklad 

učiva, zahrievací čas, kooperatívne učenie,  aktívne učenie, faktické a emocionálne 

hodnotenie a praktické využitie a niektoré zaujali a motivovali k zamysleniu sa nad 

vytvorením vhodných metód  našich podmienkach. 

Veľmi podnetnou bola Zsolnayova alternatívna koncepcia, ktorá však má vysoké nároky na 

pedagógov a jej program sa zameriaval na integráciu narušených detí, rozvoj talentu 

a odovzdávanie hodnôt. V našich podmienkach by bolo možné realizovať niektoré z metód 

hlavne v cudzích  jazykoch. Metóda využíva prvky Waldorfskej školy a rozvíja veľmi 

dobrú komunikáciu, dáva žiakom pocit istoty. 

Ako sen a rozprávku sme prijali Sugestológiu G. Lozanova, ktorá zefektívňuje vyučovanie 

cudzích jazykov a rozvíja princípy radosti, uvoľnenosti, jednotu vedomého a nevedomého , 

veľmi dobre pripraveného cieľa. Táto teória vytvára možnosti pre rozvoj postihnutých detí 



a aj mentálne retardovaných detí. Keďže v našich triedach máme integrované deti, určite by 

bolo vhodné využiť niektoré z metód a foriem práce aj u nás. 

 

 

14.   Navrhované opatrenia: Návrh vhodných metód a foriem na dosiahnutie cieľov: 

                upevňovať učivo cez didaktické hry a inovatívne formy učenia, podporiť motiváciu žiaka     

                a jeho záujem o predmet, učiteľ ako facilitátor a angažovaní žiaci, metódy aktívneho      

                učenia, uplatňovať alternatívne metódy a formy práce na vyučovaní podľa vlastného  

                 výberu. 

 

15. Závery a odporúčania: 
Koordinátorka pedagogického klubu stručne zhrnula stretnutie, poďakovala prítomným za účasť 

a požiadala členov pedagogického klubu, aby si na najbližšie stretnutie pripravili zaujímavé 

alternatívne metódy, s ktorými by nás oboznámili a hlavne, ako sa im osvedčili v praxi. 
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3. Podpis  
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Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

 

 



Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu: 

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou 

správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.  

 

1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie 

2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku (ďalej len "zmluva o NFP") 

3. V riadku Prijímateľ -  uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku  

4. V riadku Názov projektu -  uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa 

skrátený názov projektu  

5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP 

6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa  názov klubu  

7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu -  uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu 

učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine 

8. V riadku Miesto stretnutia  pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu 

učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine 

9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko 

koordinátora klubu 

10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, 

kde je správa zverejnená 

11. V riadku  Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu 

12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia -  uvedú sa v bodoch hlavné 

témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia 

klubu 

13. V riadku Závery o odporúčania –  uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli 

predmetom stretnutia  

14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti 

vypracovala   

15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti 

16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne   podpíše 

17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor 

klubu/vedúci klubu učiteľov)  

18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti 

19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotodokumentácia z pedagogického klubu konaného dňa 13.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


