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11. Manažérske zhrnutie 

Kľúčové slová: vyučovacie metódy, počítačové siete, odvodzovanie 

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  

      počítačové siete 

  2, Mgr. Miroslava Gareková oboznámila členky klubu s obsahom výučby témy počítačové siete,  

      ktorý súvisí so zvládnutím  práce s počítačovými sieťami, internetových služieb a návrh  

      internetových aplikácií. Už samotná výučba obsahuje pojmy pochádzajúce z angličtiny a preto  

      ju žiaci ovládajú pomerne dobre, no niekedy je dobré neučiť sa tieto výrazy naspamäť, ale  

      odvodiť si ich. V tomto prípade je možné použiť metódu odvodzovaním, nakoľko žiaci už majú  

      rozšírenejšiu slovnú zásobu a vedia si pospájať obrázok s príslušným výrazom.  

  3, V rámci diskusie členky klubu zhodnotili vhodnosť vyučovacej metódy odvodzovaním, ktorá  

      je primeraná danej problematike, ale musí byť doplnená inými metódami pre výrazy, ktoré nie 

      je možné si osvojiť touto metódou.  

  4, V závere si členky klubu zhrnuli obsah danej témy a dali si za úlohu pouvažovať nad  

      vyučovacími metódami zameranými na upevňovanie daného učiva. 

13. Závery a odporúčania: 

       Na záver sa členky klubu zhodli na tom, že metódu odvodzovaním je nutné doplniť ešte  

       o metódu, ktorá sa bude zameriavať na osvojenie si tej slovnej  zásoby, ktorú nie je možné  

       odvodzovať, ale sa musí naučiť naspamäť.  
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