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11. Manažérske zhrnutie 
Kľúčové slová: koncepcia výučby, vyučovacie metódy 

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

 privítanie účastníkov, oboznámenie sa s témou stretnutia 

 zhodnotenie koncepcie výučby odbornej ANJ 

 záver. 

 

        1, V úvode stretnutia koordinátorka klubu privítala všetky účastníčky klubu a oboznámila ich  

             s témou stretnutia. Keďže išlo o posledné stretnutie druhého polroka, bolo zamerané na  

             zosumarizovanie  celého polroka a zhodnotenie jednotlivých vyučovacích metód, čo  

             vyplýva z koncepcie výučby odbornej ANJ.  

2, V úvode hodiny členky klubu zosumarizovali všetky vyučovacie metódy,  o ktorých sa  

     zmienili v druhom polroku. Keďže, ide o odbornú angličtinu, do úvahy sa brali vyučovacie  

     metódy zamerané na učenie a upevňovanie si slovnej zásoby zo strany žiakov. Následne  

     vyučujúce rozdelili dané vyučovacie metódy do skupín podľa náročnosti použitia. Metódy  

     zamerané na učenie sa  novej slovnej zásoby sú vhodné pre všetky úrovne vzdelávania  

     žiakov na strednej škole. Veľmi praktická je banka slov alebo GOLDLIST, kde si žiaci  

     dookola opakujú novú slovnú zásobu, pokým  si ju nebudú pamätať. Pri praktickom  

     opakovaní je už potrebné brať do úvahy o akú skupinu žiakov ide, či sú schopní sami  

     automaticky reagovať, ako pri priamej respektíve  Callanovej  metóde alebo potrebujú dlhší  

     čas na premyslenie a vizuálny podnet je im veľmi nápomocný.  

     Čo sa týka praktického použitia slovnej zásoby, práca s článkami a ich preklady či už do  

     slovenčiny alebo angličtiny pomáha pri aplikácii naučenej slovnej zásoby do praxe.     

3, V závere stretnutia  sa vyučujúce zhodli na tom, že obsah stretnutí klubu sa im podarilo  

     splniť.  

13. Závery a odporúčania: 
       Potreba učenia sa  cudzích jazykov sa zvyšuje a táto skutočnosť sa spája s hľadaním nových 

spôsobov, ako ich vyučovať a ako sa ich učiť tak, aby sa dosiahol čo najefektívnejší účinok.  Pri 

výbere vyučovacej metódy, je potrebné brať do úvahy vedomostnú úroveň žiakov ako aj ich záujem 

vzdelávať sa. 

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Monika Obtulovičová 

15. Dátum 14.06.2021 

16. Podpis  

17. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Martina Rapšíková 

18. Dátum 14.06.2021 

19. Podpis  

 

Príloha: Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 


