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11. Manažérske zhrnutie:
Krátka anotácia:
Témou deviateho stretnutia pedagogického klubu boli inovatívne metódy vo vyučovacom
procese. Členovia klubu preberali obsahovú náplň tématického celku. Následne si vymenili
skúsenosti s využívaním IKT technológie ako napríklad používanie interaktívnej tabule,
dataprojektora alebo vizualizéra a dohodli sa na tvorbe videa na odbornú tému v
rámci predmetu CLIL.
Jednou z hlavných úloh dnešnej školy je pripravovať mladých ľudí na ich budúci osobný i
profesijný život v čoraz viac technologicky zameranej spoločnosti. Učitelia preto musia
disponovať širokým spektrom nových alebo inovovaných prístupov k vyučovaniu a učeniu, a
to hlavne takých, ktoré využívajú nové komunikačné a informačné technológie. Koncepcia
výchovy a vzdelávania žiakov v našej škole vychádza z požiadaviek, ktoré vytvárajú potrebu
obsahovej a formálnej reštrukturalizácie výchovno-vzdelávacej činnosti. Pre školu z toho
vyplýva potreba inovácie tradičného odovzdávania vedomostí a osvojenie si metód
spracovania a aplikácie informácií.
Požiadavky dnešnej doby sú zamerané na inováciu edukácie, na hľadanie nových prístupov
a metód, preto témou deviateho stretnutia pedagogického klubu boli inovatívne metódy vo
vyučovacom procese. Členovia klubu preberali obsahovú náplň tématického celku. Následne
si vymenili skúsenosti s využívaním IKT technológie ako napríklad používanie interaktívnej

tabule, dataprojektora alebo vizualizéra a dohodli sa na tvorbe videa na odbornú tému v
rámci predmetu CLIL.
Kľúčové slová: inovatívne metódy, vyučovací proces, IKT technológie
12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:
Témy stretnutia: Inovatívne metódy vo vyučovacom procese
Hlavné body:
1. Otvorenie
2. Kontrola kompetencií a pridelenie úloh členom klubu
3. Skúsenosti z praxe
4. Diskusia učiteľov ohľadom skúseností z praxe a voľba vhodnej IKT technológie vo
vyučovacom procese
Zhrnutie priebehu stretnutia:
1.PhDr. Lucia Hriňová, koordinátorka Klubu jazykových zručností privítala členov
pedagogického klubu na deviatom stretnutí dňa 21.1.2021 v online priestore ZOOM.
2.Koordinátorka klubu predniesla hlavnú tému stretnutia: Inovatívne metódy vo vyučovacom
procese. Následne prerozdelila kompetencie a pridelila úlohy jednotlivým učiteľom/členom
klubu.
3.Členovia klubu riešili problematiku CLIL a možností využitia rôznych inovatívnych metód
a IKT technológií vo vyučovaní ako napríklad interaktívna tabuľa, dataprojektor, vizualizér
v jednotlivých predmetoch s ohľadom na uplatňovanie medzipredmetových vzťahov.
4.Členovia klubu sa dohodli na zhotovení nového didaktického materiálu CLIL-videa
s vizualizérom. Na záver sa uskutočnila diskusia o aplikovaní týchto materiálov
v jednotlivých predmetoch a ročníkoch.
13. Závery a odporúčania:
Koordinátorka klubu sa poďakovala členom za všetky podnety a návrhy, zhrnula priebeh
stretnutia. Členovia klubu sa zhodli na tvorbe videa na odbornú tému v rámci predmetu
CLIL, kde je hlavným cieľom rozvíjať jazykové zručnosti žiakov, ktoré sú nevyhnutné na
úspešné absolvovanie maturity z cudzieho jazyka.
Odporúčanie pre členov klubu-začať implementovať ďalšie inovatívne metódy pri rozvíjaní
jazykových zručností za cieľom zlepšiť stav vzdelávania v danej oblasti.
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Miesto konania stretnutia: Stredná zdravotnícka škola, Lúčna 2, 984 17 Lučenec
Dátum konania stretnutia: 21.1.2021
Trvanie stretnutia: od.13.00........hod do..16.00.......hod
Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:
č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

1.

Mgr. Bálintová Andrea

online

SZŠ Lučenec

2.

Mgr. Fajčíková Lucia

online

SZŠ Lučenec

3.

Mgr. Hergelová Angelika

online

SZŠ Lučenec

4.

PhDr. Hriňová Lucia

online

SZŠ Lučenec

5.

Mgr. Krnáčová Stanislava

online

SZŠ Lučenec

6.

Mgr. Marko Alexandra

online

SZŠ Lučenec

7.

PhDr. Matúšková Jánošíková

online

SZŠ Lučenec

8.

Mgr. Paúková Kristína

online

SZŠ Lučenec

9.

Mgr. Šuran Miroslav

online

SZŠ Lučenec

10.

Mgr. Novodomská Erika

online

SZŠ Lučenec

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu
a podpis/y:
č.
Meno a priezvisko
Podpis
Inštitúcia

