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11. Manažérske zhrnutie 

Kľúčové slová: vyučovacie metódy, počítačové siete, priama metóda, opis 

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

• privítanie účastníkov, oboznámenie sa s témou stretnutia 

• priblíženie obsahu výučby pri výučbe danej témy 

• diskusia k použitiu spracovaného materiálu 

• záver. 

 

  1, Koordinátorka klubu privítala členky klubu a oboznámila ich s témou stretnutia  zameranou na  

      vyučovacie metódy slovnej zásoby súvisiacej s počítačovými sieťami 

  2, V tejto hlavnej časti si členky klubu vymenili svoje názory na metódy výučbu danej témy.  

      Najčastejšie spomenutou bola priama metóda, ktorá je veľmi obľúbená. Učiteľ v priebehu  

      vyučovacej hodiny nehovorí materinským jazykom vôbec, nová slovná zásoba je vyučovaná  

      pomocou obrázkov, gest, mimiky a rôznych predmetov. Na upevňovanie sa môžu použiť opisy  

      daných predmetov, poprípade opíšu činnosť, na akú sa daný  predmet využíva a týmto si  žiaci  

      precvičia nie len slovnú zásobu, ale aj tvorbu viet.  

  3, Všetky vyučujúce sa v rámci diskusie zhodli na tom, že ide o veľmi účinný spôsob upevňovania  

       si slovnej zásoby ako aj preopakovania si toho čo už ovládajú, len to nepoužívajú  

       v každodennej angličtine.  

  4, V závere stretnutia sa členky klubu oboznámili s témou  nasledujúceho stretnutia a Ing.  

      Veronika Kadučáková  bude zodpovedná za teoretickú prípravu ďalšej témy, ktorá súvisí  

       s konkrétnymi počítačovými sieťami.  

13. Závery a odporúčania: 

       Niekedy je veľmi ťažké nájsť vhodný spôsob výučby, pretože  každému vyhovuje niečo iné.   

       Učiteľ môže žiaka motivovať a naviesť na určitý spôsob učenia sa, no každý žiak si musí nájsť  

       to, čo mu najviac vyhovuje. 
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