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11. Manažérske zhrnutie: 
Dnešnou hlavnou témou stretnutia klubu bolo „Problémy v inovatívnom vzdelávaní. Zhodnotenie 

aktuálnej situácie v oblasti prírodovednej a finančnej gramotnosti študentov, hľadanie príčin, návrhy 

opatrení pre zlepšenie“ 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

1. Úvod 

2. Hlavná téma stretnutia: 

a) charakteristika inovatívneho vzdelávania, 

b) problémy v inovatívnom vzdelávaní. 

3. Diskusia 

4. Záver 

 

 

Zhrnutie priebehu stretnutia:  

1. Úvod 

Predseda klubu uvítal členov na dnešnom stretnutí, oboznámil ich s programom a hlavnou témou 

stretnutia. Podľa prezenčnej listiny prítomných sa stretnutia zúčastnili všetci členovia klubu. 

 

2. Hlavná téma stretnutia 

Po kontrole prezencie predniesol predseda klubu hlavnú tému „Problémy v inovatívnom vzdelávaní. 

Zhodnotenie aktuálnej situácie v oblasti prírodovednej a finančnej gramotnosti študentov, hľadanie 

príčin, návrhy opatrení pre zlepšenie“  

Ako jednu z hlavných úloh dnešného školstva môžeme určite označiť prípravu študentov na ich 



profesný život v tejto technologicky a informačne orientovanej dobe. Učitelia preto musia dbať na 

používanie takých postupov a metód pri vyučovaní, ktoré využívajú nové informačné a komunikačné 

technológie. Z toho pre školy vyplýva nutnosť inovácie tradičného vzdelávania, potreba neustáleho 

vzdelávania učiteľov v tejto oblasti, hľadanie nových metód a prostriedkov pre zabezpečenie 

vhodných podmienok inovatívneho vzdelávania. Medzi inovatívne metódy vzdelávania patria 

napríklad: brainstorming, problémové vyučovanie, aktívne čítanie, didaktické hry, projektové 

vyučovanie, kooperatívne vyučovanie a mnohé ďalšie. Súčasná kríza spojená so zavretím škôl odhalila 

mnohé rezervy vo využívaní digitálnych technológii hlavne u starších učiteľov, ktorí sa priebežne 

v tejto oblasti nevzdelávali. Jedna vec sú totiž základné úkony na počítači, ale vytvorenie online 

testov, náučných videí, práca s EduPage, aplikáciou Webex, či online videohovory sú už pre niekoho 

tvrdší oriešok. 

 

3. Diskusia 

Po prednesení hlavnej témy otvoril predseda klubu diskusiu. V rámci diskusie sa členovia vyjadrovali 

k problematike inovatívneho vzdelávania a nedostatkov, ktoré sa odhalili v súvislosti s prechodom na 

online vyučovanie. Učitelia praxe na vzniknutú situáciu aktívne zareagovali produkciou náučných 

videí a ich uverejňovaním na internet. Všetci učitelia sa museli naučiť vyučovať online cez aplikáciu 

Webex. Členovia klubu sa zhodli, že v súvislosti s online vyučovaním sa objavili aj problémy 

technického charakteru, nie všetci študenti majú k dispozícii vlastný PC, problémy sú aj s pripojením 

na internet. Takisto sa objavili rezervy v technickej zručnosti niektorých učiteľov a žiakov 

v samotnom pripojení na online vyučovanie.  

V diskusii členovia klubu zhodnotili aktuálnu situáciu v oblasti prírodovedeckej a finančnej 

gramotnosti študentov. Popísali situáciu ako nedostatočnú a zhodnotili nutnosť zlepšenia týchto 

oblastí. Príčinami sú nedostatočná zodpovednosť študentov a nevhodné vzory v rodinách.  

 

4. Záver 

 

V záverečnej časti prijali prítomní členovia závery stretnutia, ktoré sú uvedené v 13. bode Správy o 

činnosti pedagogického klubu. Predseda klubu oboznámil členov s témou budúceho stretnutia - 

„Používanie didaktickej techniky s využitím nových programov a moderných nástrojov“ a požiadal ich 

o prípravu k diskusii k predmetnej téme.    

13. Závery a odporúčania: 
 

Po diskusii sa členovia klubu zhodli, že v rámci zavádzania inovatívnych metód a prostriedkov vo 

vyučovaní, je pre učiteľov vhodné absolvovať školenia súvisiace s využívaním informačných 

technológii a inovatívnych metód pri vyučovaní.   
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 

18, Levice  

Dátum konania stretnutia: 20.11.2020 

Trvanie stretnutia: od..16:00.......hod do...19:00.......hod  

Online - Cisco webex - 1630753268 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Ing. Lívia Marčeková  SOS PaSV Levice 

2. Mgr. Jaroslava Lehotkaiová  SOS PaSV Levice 

3. Mgr. Jaroslav Horňák  SOS PaSV Levice 

4. Ing. Gabriela Kováčová  SOS PaSV Levice 

5. Ing. et Ing. Emil Szekera  SOS PaSV Levice 

6. Ing. Ján Prišták  SOS PaSV Levice 

7. Mgr. Natália Guseva  SOS PaSV Levice 

 


