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11. Manažérske zhrnutie
Kľúčové slová: slovná zásoba, osvojovanie, precvičovanie, zapamätávanie, metódy, techniky,
stratégie, motivačné cvičenia, informačno-komunikačné technológie
12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:
 privítanie účastníkov,
 oboznámenie sa s témou stretnutia a cieľom stretnutia,
 diskusia k použitiu spracovaného materiálu,
 záver.
1, Na začiatku stretnutia, koordinátorka klubu privítala členky stretnutia a zhrnula obsah
predchádzajúceho stretnutia zameraného na spracovanie slovnej zásoby a metódu jej
osvojovania.
2,Téma stretnutia súvisela s vyučovacími metódami použitými na hodinách ANJ, ktorých
cieľom je osvojiť si odborné vedomosti v cudzom jazyku. Celková odborná znalosť je
spojená najmä so slovnou zásobou, ktorú si žiaci musia osvojiť na zvládnutie danej témy.
3,V tejto časti si jednotlivé členky stretnutia vytvorili zoznam metód, ktoré sa používajú pri
osvojovaní, precvičovaní a zapamätávaní si učiva. Hlavným cieľom týchto vyučovacích metód
by malo byť:
- podporovať rozvíjanie tvorivého myslenia u žiakov
- dokázať efektívne využívať informačno-komunikačné technológie
- zamerať sa na správne využívanie internetových zdrojov pri výučbe anglického jazyka
- podporovať tímovú spoluprácu žiakov
- rozvíjať medzipredmetové vzťahy
Pri tejto téme boli navrhnuté dialogické metódy formou rozhovorov, diskusií, dialógov, rolových
hier.
4, V závere stretnutia si členky klubu zhrnuli vyučovacie metódy využívané pri osvojovaní
a upevňovaní si slovnej zásoby.
13. Závery a odporúčania:
Zmeny v obsahu a formách vyučovania angličtiny, s ohľadom na dostupné teórie, všeobecne
záväzné a rezortné predpisy i aktuálne požiadavky praxe, si vyžadujú odraz najsamprv vo forme,
obsahu a kvalite plánovania vyučovania. Dialogické metódy sú vhodné pre praktické použitie
jazyka na všetkých úrovniach vyučovacia.
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