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11. Manažérske zhrnutie 
Kľúčové slová: otvorená hodina, audiovizuálny materiál  

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 programom stretnutia. V rámci  

      predposledného stretnutia sa členky klubu zamerali na otvorenú hodinu.  

  2, Vyučovacie metódy sú vlastne formy rozvíjania kompetencie učiteľa ako učiť.  Pri vyučovaní je 

      vždy lepšie klásť otázky a tým žiakov naviesť na správnu odpoveď ako im poskytnúť správnu  

      odpoveď nabitú informáciami, ktoré majú problém v priebehu jednej hodiny absorvovať. 

      Využívanie audiovizuálneho podnetu vyučovanie spestruje a priťahuje pozornosť žiakov, hlavne 

       keď sú informácie doplnené zábavnými videami, ktoré využívajú širokú škálu materiálov  

       vhodných na doplnenie hovoreného slova. Čo sa týka anglického jazyku, pre žiakov je dôležité  

       slovo nielen poučiť, ale aj vidieť ako sa píše. 

       A práve posledná otvorená hodina je zameraná na vyučovanie  formou audiovizuálnych 

       podnetov prostredníctvom stránky youtube, ktorá poskytuje aj tematicky zamerané  

       vzdelávacie videá. Podrobne rozpracovaná hodina je súčasťou prílohy. 

  3, V rámci diskusie si členky klubu odskúšali vyučovanie pripravenej otvorenej hodiny.  

  4, V závere stretnutia členky klubu zhodnotili otvorenú hodinu, ako aj náročnosť použitého 

       materiálu. V rámci toho sa zhodli na tom, že obsah výučby je potrebné meniť podľa charakteru  

       triedy, ale základ hodiny ako takej je dobrý a vhodný pre rôzne ročníky.  

 

Závery a odporúčania: Aktivizujúce metódy sú postupy, ktoré vedú vyučovanie tak, aby boli 

výchovnovzdelávacie ciele dosahované najmä na základe vlastnej učebnej práce žiakov, pričom sa 

dôraz kladie na riešenie problémov. V kontexte s činnostným, skúsenostným a zážitkovým 

vyučovaním majú silný potenciál inovovať výučbu v triedach. Je len na učiteľovi, aby vycítil 

potenciál triedy a prispôsobil tomu svoje metódy.  
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