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11. Manažérske zhrnutie 
Kľúčové slová: metódy výučby, pracovno-právne vzťahy, video 

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,  

      zameraného na upevňovanie si slovnej zásoby zameranej na pracovno-právne vzťahy. 

  2, Obsah výučby je spojený so zamestnávateľom a zamestnancom a pracovnými vzťahmi  

      vznikajúcimi pri pracovnom vzťahu. V tomto prípade je možné použiť vyučovanie formou  

      videí, kde si žiaci prezrú niekoľko videí prezentujúcich prijímanie zamestnanca do práce  

      a všetky činnosti  spojené s týmto prijímaním. Potom žiaci diskutujú, rozoberajú a hodnotia  

      s využitím osvojenej si slovnej zásoby, poprípade vyučujúca vypíše dodatočnú slovnú zásobu,  

      ktorá sa môže vo videu vyskytnúť, alebo bude potrebná pri analyzovaní videa  

      (https://www.youtube.com/watch?v=iiXHOtmLlIA 

        https://www.citation.co.uk/news/hr-and-employment-law/uk-employment-laws-explained/). 

   3, V rámci diskusie si členky klubu vymenili svoje vlastné skúsenosti s videami a súhlasili, že 

       takáto forma výučby je zábavná aj motivačná. 

  4, V závere stretnutia si členky prezreli niekoľko videí, ktoré by súviseli s danou témou a bolo by  

      možné ich použiť v rámci vyučovacieho procesu.   

Závery a odporúčania: Vyučovanie pomocou videí patrí medzi vysoko hodnotené formy 

vyučovania, no v tomto prípade záleží aj na intelekte žiakov, či takúto hodinu budú považovať za 

edukatívnu alebo voľnú, kde sa môžu zaoberať svojimi vlastnými myšlienkami.  

Preto je nevyhnutné zvoliť také videá, ktoré budú zábavné a zároveň upútajú pozornosť sledovateľa.    
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