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11. Manažérske zhrnutie 
Kľúčové slová: aktivizujúce metódy, zhodnotenie koncepcie výučby 

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

 privítanie účastníkov, oboznámenie sa s témou stretnutia 

 priblíženie obsahu výučby pri výučbe danej témy 

 záver. 

  1, Koordinátorka klubu privítala členky klubu a oboznámila ich s programom stretnutia. Keďže ide 

      o posledné stretnutia, zamerali sa na zhodnotenie celkovej koncepcie výučby anglického  

      jazyka v odbore.   

  2, Ide o predmet, ktorý nie je ľahké učiť, nakoľko celú prípravu si vyučujúci musí robiť sám  

      vrátane prípravy vzdelávacieho materiálu. Jediným zdrojom je internet, čo už samo o sebe  

      dáva návod na určitú  formu  netradičného vzdelávania, hlavne ak je využívaný ako hlavná  

      vyučovacia pomôcka.  

      V rámci 2-och rokoch sa vyučujúce stretávali, aby si vymieňali vlastné skúsenosti s využívaním 

       alternatívnych foriem vyučovania, upozornili na chyby, ktorým by sa mali vyučujúce  

       vyvarovať v prípade použitia danej vyučovacej metódy. Taktiež svoje názory doplnili o zmeny,  

       ktorými upravili dané vyučovacie metódy.  

       V priebehu dvoch rokov sa taktiež snažili aplikovať niektoré vyučovacie metódy vo vlastnom 

       vyučovacom procese. Následne na to si vymenili svoje vlastné skúsenosti a postrehy.  Každý  

       polrok si vyučujúce pripravili otvorenú hodinu, v ktorej využili osvojené poznatky a skúsenosti 

       z aplikovania alternatívnych metód vyučovania. 

  3,  Nie je možné určiť, ktorá metóda je najúčinnejšia a najvhodnejšia, pretože každému vyhovuje  

       niečo iné. Niekto sa učí počúvaním, iný vizuálnym podnetom a existuje skupina ľudí, ktorým 

       najviac vyhovuje samovzdelávanie alebo memorovanie. Individuálny prístup je jediná metóda,  

       ktorú majú spoločnú všetci učitelia a tú musia uplatňovať na každej vyučovacej hodine.  

       Tieto stretnutia klubu hodnotíme ako užitočné a podnetné, nakoľko sme si obohatili svoj obzor  

       o nové metódy vzdelávania, poprípade vylepšili už tie používané. Cieľom týchto metód nie je  

       aby učitelia menej učili, ale aby sa žiaci viacej naučili. 

 

Závery a odporúčania: Metódy aktívneho učenia rešpektujú žiaka ako otvorený a uvedomujúci sa 

systém v neustálej interakcii s okolím. Žiak nenaberá učivo, on transformuje vstupy, triedi ich, 

vyhodnocuje, spracováva, tvorí výstupy a sám sa premieňa, vždy v interakcii so živými 

skúsenosťami, v najrôznejších sociálnych vzťahoch.  Jeho pohľad sa stále mení, jeho poznanie nie je 

ukončené, ono rastie, mení svoje nálady, záujmy a spôsoby prijímania informácii.  Učenie si vyžaduje 

stres i pokoj, zapojenie individuálnej práce i práce tímovej, disciplínu ale aj uvoľnenosť. 
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