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11. Manažérske zhrnutie: 

Anotácia: 

Zasadnutie členov pedagogického  klubu   bolo venované  výmene skúsenosti medzi 

pedagogickými zamestnancami a best practice z vlastnej vyučovacej činnosti, výmene 

skúsenosti pri využívaní moderných vyučovacích postupov a metód podporujúcich 

inovácie vo vzdelávaní. 

Kľúčové slová: Matematická gramotnosť, vyučovacia forma, vyučovacia metóda, 

aktivizujúce metódy, analýza súčasného stavu, didaktická technika, softvér 

 

 

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

Program stretnutia klubu: 
 

1. Úvod 

2. Vymedzenie pojmov vyučovacia metóda a vyučovacia forma 

3. Využívanie foriem a metód vo vyučovaní  

4. Diskusia a výmena skúseností medzi pedagógmi 

5. Záver 
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K bodu 1: 

 

     Stretnutie  klubu sa uskutočnilo  10.5.2022 v učebni  U 23 na  SOŠ automobilovej na 

Moldavskej ceste 2 v Košiciach. 

 

K bodu 2: 

       Na zasadnutí sme si vymedzili pojmy vyučovacia metóda a forma a ich klasifikáciu. 

Vyučovacia metóda:  

     Pod vyučovacou metódou rozumieme zámerné usporiadanie obsahu vyučovania, 

činností učiteľa a žiaka, ktoré sa zacieľujú na dosiahnutie stanovených výchovných 

a vzdelávacích cieľov, a to v súlade so zásadami organizácie vyučovania. 

 

Klasifikácia vyučovacích metód podľa etáp vyučovacieho procesu: 

o Motivačné metódy 

o Expozičné metódy 

o Fixačné metódy 

o Diagnostické a klasifikačné metódy 

Vyučovacia forma:   predstavuje organizovanú činnosť žiakov a učiteľa, ktorá prebieha v 

určitom čase, priestore a podľa plánu. 

Klasifikácia vyučovacích foriem: 

- podľa typu edukačného prostredia:  

a) výučbu v triede 

b) výučbu v špecializovaných priestoroch školy (počítačová učebňa, laboratórium) 

c) v mimoškolskom prostredí (podnik, múzeum, šport. zariadenie ..) 

- podľa počtu žiakov: 

a) frontálna (hromadná) forma výučby (učí sa naraz celá trieda) 

b) skupinová forma výučby 

c) individuálna forma výučby 

-  podľa funkcie v časovo širšie ponímanom vyučovacom procese  

a) úvodné hodiny 

b) hodiny základného preberania učiva 

c) hodiny venované zovšeobecňovaniu učiva 

d) záverečné hodiny 

 

K bodu 3: 

     Vyučujúci jednotlivých predmetov zhodnotili aktuálny stav využívania foriem a metód 

pri zlepšovaní matematickej gramotnosti a informatickej zručnosti. V súčasnej škole je 



náročné zaujať a motivovať  žiakov.  Ak chce učiteľ žiakov zaujať, musí dokonale zvládnuť 

vyučovací proces, pevne stanoviť ciele, odhadnúť učebné štýly žiakov, k tomu nájsť vhodné 

vyučovacie metódy, organizačné formy a ovládať potrebnú materiálnu a didaktickú techniku. 

      Vo vyučovaní učiteľ má k dispozícii mnohé spôsoby, metódy, formy a materiálne 

prostriedky na to, aby dosiahol vytýčené výchovno-vzdelávacie ciele a vzbudil záujem u 

žiakov o problematiku hodiny a aktívne ich zapojil do vyučovania.  

     Všetky moderné koncepcie vyučovania sa zhodujú v tom, že žiak má byť motivovaný a 

aktívny, je nevyhnutné odstrániť pasivitu žiakov, typickú pre tradičné vyučovanie. Jednou 

z možností je využívanie aktivizujúcich metód. 

V súčasnosti vo vyučovaní využívajú hlavne tieto aktivizujúce metódy: 

Problémová metóda – podstatou je objavovanie nových poznatkov intenzívnym myslením. 

Žiak sa musí postupne naučiť samostatne myslieť a vytvárať nové riešenia. Je to metóda, 

keď je viac činný žiak ako učiteľ. Učiteľ musí zabezpečiť podmienky pre žiaka, a to 

prostredníctvom nastolenia problémových situácií, formulovaním a riešením problému. 

Takéto učenie vedie žiakov k samostatnosti a tvorivosti. 

Heuristický  rozhovor – produktívny je hlavne v skupinách. Učiteľ vedie žiakov otázkami k 

riešeniu problémov. Cieľom je naučiť žiakov riešiť problémy. 

Zážitkové učenie sa – žiak prichádza k poznaniu cez vlastný zážitok. Aktivity sú navrhnuté 

tak, aby od žiaka vyžadovali vlastnú iniciatívu, osobne sa zúčastnil nejakej činnosti, 

niesol zodpovednosť za výsledok práce. 

Projektová metóda – metóda, ktorá sa výrazne uplatňuje v projektovom vyučovaní,  

pri ktorom sú žiaci vedení k riešeniu komplexných problémov a získavajú skúsenosti 

činnosťou a experimentovaním. 

Kooperatívne učenie – vyžaduje, aby žiaci aktívne spolupracovali s ostatnými, pričom 

rozvíjajú svoje interpersonálne, komunikačné a vodcovské zručnosti, ako aj schopnosť nájsť 

kompromis a spolupracovať. Dosiahnutie spoločného cieľa je podmienené vzájomnou 

spoluprácou. Existujú rôzne formáty kooperatívneho učenia sa. Napríklad podpora počítača 

môže zmierniť niektoré z logistických problémov, najmä úlohu manažovania informácií, 

rozdelenia zodpovedností medzi členov skupiny. V takomto prípade hovoríme o počítačom 

podporovanom kooperatívnom učení sa. 

 

K bodu 4: 

     Členovia klubu diskutovali  o tom, aké vyučovacie metódy a formy využívajú  

na zlepšenie matematickej a počítačovej  gramotnosti.  Niektorí učitelia sa snažia a považujú 

za dôležité do každej hodiny zakomponovať aktivitu, ktorá je pre žiakov motivačná a 

aktivizujúca. Často využívanými aktivitami sú napríklad úlohy zo života, niektoré metódy s 

využitím IKT a didaktické hry a súťaže. Úlohy a príklady zo života alebo z praxe ale tiež 

zaujímavé a aktuálne úlohy si niektorí vymýšľajú sami, priamo na hodine alebo si ich 



premyslia tak, aby sa čo najviac dotýkali života ich žiakov. Vyučujúci diskutovali o tom, s 

ktorými metódami dosiahol u žiakov najlepšie a naopak najhoršie výsledky. 

Pri realizácii učebných aktivít zohrávajú dôležitú úlohu aj digitálne technológie. Pri rozvíjaní 

matematickej gramotnosti možno použiť rôzne softvérové produkty a ich nástroje.  

K najčastejšie používaným patria:  

- geometrické interaktívne laboratóriá (Geogebra), - systémy počítačovej algebry ( 

Mathematica, Desmos),  

- produkty kancelárskeho charakteru (MS PowerPoint, MS Excel, , MS Word) 

 

K bodu 5: 

    V závere diskusie sme poukázali na potrebu nájdenia optimálneho využívania vybraných 

aktivizujúcich metód ako aj didaktickej techniky a softvéru pre jednotlivé predmety, ktoré 

prispievajú k zlepšeniu matematickej a informatickej gramotnosti.  

 

13. Závery a odporúčania: 
 

a) Oboznámiť s aktuálne používanými aktivizujúcimi metódami a formami vo vyučovaní. 

b) Vyhľadať na internete alebo v odbornej literatúre nové aktivizujúce metódy, ktoré by sa dali 

uplatniť pri zvyšovaní matematickej  a počítačovej gramotnosti. 

 

 

 

14. Vypracoval (meno, priezvisko)  Mgr. Zuzana Černická 

15. Dátum  10.5.2022 

16. Podpis  

17. Schválil (meno, priezvisko)  Mgr. Daniela Filčáková 

18. Dátum   

19. Podpis  

 


