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11. Manažérske zhrnutie: 

Krátka anotácia: Sedemnáste stretnutie – Inovatívne metódy vo vyučovaní II. 

Kľúčové slová: inovatívne metódy, myšlienková mapa  

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
Hlavná téma stretnutia: Inovatívne metódy vo vyučovaní II – myšlienková mapa 

  

Hlavné body stretnutia:  

1. Otvorenie a zadefinovanie pojmu myšlienková mapa 

2. Výber vhodnej témy, obsahu a rozsahu myšlienkovej mapy, vymedzenie základných 

postupov, metód, foriem pri tvorbe myšlienkovej mapy, aplikácia adekvátnych obrázkov, videí 

a prepojení 

3. Skúsenosti z praxe 

4. Diskusia 



Zhrnutie priebehu stretnutia: 

1/ Mgr. Marian Skrutek, koordinátor pedagogického klubu privítal členov na stretnutí a predniesol 

hlavnú tému stretnutia: Inovatívne metódy vo vyučovaní – myšlienková mapa 

2/ Mgr. Marian Skrutek nás z úvodu nabádal, aby sme do svojich hodín implementovali rôzne 

inovatívne metódy podľa uváženia. Poukázal, že pri rozvoji matematickej gramotnosti, zvlášť logiky, 

môže byť vhodná diskusia, pri ktorej vtiahneme žiaka viac do deja, pri priamej slovnej interakcii si 

vynútime pozornosť a sústredenosť žiaka. Pomocou dialógu žiak skúma problém, vyhodnocuje ho 

a hľadá vhodné riešenia. Ako zaujímavú pomôcku v rámci vyučovania nám predstavil myšlienkovú 

mapu. Jej využitie je veľmi rôznorodé. Učiteľ ju môže použiť ako motivačnú metódu ale samozrejme 

aj ako metódu utvárania, alebo upevňovania a prehlbovania vedomostí. Dôležitosť kládol na výber 

vhodnej témy, rozsahu a formy spracovania, pri sledovaní cieľa hodiny a výstupových štandardov. 

Ukázal nám vytváranie textu, vloženie obrázku, videa. Naznačil výhody rozbaľovania a skrývania 

častí myšlienkovej mapy a tiež vhodnosť aj kreslených máp do zošita pre žiakov. 

3/ Členovia klubu prezentovali, že využívanie myšlienkových máp nepatrí do ich štandardných metód 

vyučovania. PhDr. Sekulová, Mgr. Bolčová a Mgr. Martinská prezentovali pozitívne skúsenosti 

s využívaním myšlienkových máp na teoretických odborných predmetoch, pomocou ktorých 

dochádza k lepšiemu zapamätaniu a prípadnému zopakovaniu si učiva.     

4/ Diskusia prebehla medzi učiteľmi o rôznych postrehoch využitia a tvorby myšlienkových máp. 

Väčšinový názor bol, že sú vhodnejšie na upevňovanie vedomostí. Zhodli sa na pozitívach prekreslia 

myšlienkových máp do zošita žiakov.   

1. Závery a odporúčania: 

  Koordinátor klubu:  

1/  Poďakoval prítomným členom za podnetné návrhy a účasť na stretnutí 

2/  Učitelia sa uzniesli, že aspoň pri ukončení tematického celku využijú myšlienkovú mapu pri 

vizualizácii učiva.   

  

2. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Barbora Bartošová 

3. Dátum 5.5. 2021 

4. Podpis  

5. Schválil (meno, priezvisko) Mgr. Marian Skrutek 

6. Dátum 5.5. 2021 

7. Podpis  
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PREZENČNÁ LISTINA 
Miesto konania stretnutia: Stredná zdravotnícka škola Lučenec 
Dátum konania stretnutia: 5. 5. 2021; Trvanie stretnutia: od 14. 00 hod do 17. 00 hod  
Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 
č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Marian Skrutek  SZŠ Lučenec  

2. PhDr. Miroslava Sekulová  SZŠ Lučenec  

3. Mgr. Eva Czaková  SZŠ Lučenec  

4. Mgr. Barbora Bartošová  SZŠ Lučenec  

5. Mgr. Lívia Bolčová   SZŠ Lučenec  

6. Mgr. Beata Murín  SZŠ Lučenec  

7. Mgr. Ľubomíra Martinská  SZŠ Lučenec  

8. Mgr. Ladislav Nagy   SZŠ Lučenec  

9. Mgr. Miroslav Sekula  SZŠ Lučenec  

 

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