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11. Manažérske zhrnutie: 
 
Kľúčové slová: koncepcia tradičného vyučovania, koncepcia reformného vyučovania, koncepcia 
moderného (inovatívneho vyučovania), dogmatické vyučovanie, koncepcia katechizmového 
vyučovania,  slovno – názorné vyučovanie, informatívno – receptívne metódy (výklad, vysvetľovanie, 
rozprávanie, prednáška), reproduktívne metódy (cvičenie, opakovanie) 
 
 
Témou  siedmeho stretnutia pedagogického klubu Svet čísel, financií a technológií boli:  
Tradičné vyučovanie – výhody, nevýhody 

 

Na siedmom stretnutí klubu sa pozornosť venovala najmä objasneniu, histórii a rozboru  koncepcie 

tradičného vyučovania, reformného a moderného (inovatívneho vyučovania). Zároveň sa poukázalo 

v rámci koncepcie tradičného vyučovania na slovno – názorné vyučovanie, dogmatické 

a katechizmové vyučovanie a na informatívno - receptívne metódy a reproduktívne metódy a ich 

využitie vo vyučovacom procese v jednotlivých predmetov pedagogického klubu. V druhej časti 

stretnutia  sa v rámci diskusie členov klubu hodnotila  koncepcia tradičného vyučovania, poukázalo 

sa na výhody a nevýhody tradičného vyučovania  a na porovnanie tradičného a inovatívneho 

vyučovania. 

 

 

 

 

http://www.kspgs.edupage.org/


12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 
 
1. Úvod, privítanie členov klubu Svet čísel, financií a technológií 
2. Predstavenie témy a obsahu stretnutia  
3. Tradičné vyučovanie – výhody, nevýhody (popis témy) 
4. Diskusia  
5. Praktická aplikácia témy 
6. Závery a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 

 
 
K bodu 1 
V úvode prebehlo krátke privítanie členov klubu. Špecifikom bolo stretnutie klubu cez online 
meeting cez aplikáciu meet.google.com vzhľadom na dištančnú formu vzdelávania zavedenú ako 
protipandemické opatrenie.⁕  
 
K bodu 2 
Nasledovne bola prítomným predstavená téma a obsah stretnutia klubu - porovnanie tradičného 
a inovatívneho vyučovania a využitie metód tradičného vyučovania  v jednotlivých predmetoch 
pedagogického klubu. 
 
K bodu 3 
Obsah stretnutia bol zameraný na: 

a) históriu koncepcií vyučovania: tradičnú koncepciu vyučovania, koncepciu reformného 
vyučovania a koncepciu moderného vyučovania 

b) základné informácie o tradičných koncepciách vyučovania: dogmatickom, katechizmovom 
a slovno – názornom vyučovaní 

c) vplyv J.A. Komenského a F. Herbarta na rozvoj slovno – názorného vyučovania 
d) predstavenie informatívno – receptívnych metód (výklad, vysvetľovanie, rozprávanie 

a prednáška) a reproduktívnych metód vyučovania (cvičenie, opakovanie) 
e) zhodnotenie tradičnej koncepcie vyučovania -  výhody a nevýhody tradičného vyučovania 
f) porovnanie tradičného vyučovania s moderným vyučovaním 

 
K bodu 4 
Členovia klubu  sledovali videoukážky – úryky z filmov Marečku podejte mi pero z roku 1976 
a Vianočné oblátky z roku 1977. V spoločnej diskusii hodnotili spôsob edukácie, podmienky, štýl, 
postavenie učiteľa v tejto dobe. Tiež vyjadrovali názor na fyzické tresty pre deti v tejto dobe 
a v súčasnosti,  diskutovali o rozdieloch a o výhodách vo vyučovaní v tejto dobre a v  súčasnosti na 
základe vlastných skúseností.  
 
K bodu 5 
Praktická aplikácia témy – prítomní členovia klubu po diskusii začali pracovať na aplikačnej úlohe, 
ktorá spočívala v návrhu popisu vybraného učiva z daného vyučovacieho predmetu – biológia, 
biológia a starostlivosť o zdravie, geografia, telesná a športová výchova, matematika, administratíva 
a korešpondencia, informatika a aplikovaná informatika s využitím vlastných skúseností 
a porovnaním vyučovania tradičnou a inovatívnou formou. Členovia klubu budú pracovať na 
aplikačnej úlohe do najbližšieho stretnutia klubu, kedy majú danú aplikačnú úlohu odovzdať. 
 
 
 
 
 
 



13. Závery a odporúčania: 
K bodu 5 
Pedagogický klub prijal tieto závery: 
Členovia pedagogického klubu sa oboznámili s témou   
Tradičné vyučovanie – výhody, nevýhody 
  
Dohodli sa, že  budú  pokračovať v práci na aplikačnej úlohe : Návrh vyučovania tradičnou 
a inovatívnou formou v jednotlivých predmetoch pedagogického klubu a to do najbližšieho 
stretnutia klubu.  
 
Členovia klubu prijali tieto odporúčania: 
Vytvárať u žiakov  na vyučovaní aj priestor na rozvoj tvorivosti, kritického myslenia a ďalších 
sociálnych zručností pri inovatívnom prístupe k vyučovaniu. 
Aktívne spolupracovať pri plnení vytýčených úloh a cieľov výmenou skúseností z pedagogickej praxe 
a vzájomnou inšpiráciou.  
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: ITMS: 312011Z508 PK Svet čísel financií a technológií_7 ⁕ 

Dátum konania stretnutia: 07. 12. 2020 

Trvanie stretnutia: od 14:25 hod do 17:25 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis⁕ Inštitúcia 

1. Mgr. Michaela Benediková  SOŠPg sv. CaM 

2. Mgr. Nora Hentšelová  SOŠPg sv. CaM 

3. PaedDr. Klaudia Karaffová  SOŠPg sv. CaM 

4. Ing. Monika Komárová  SOŠPg sv. CaM 

5. PhLic. Martin Mati  SOŠPg sv. CaM 

6. Mgr. Milan Štefaňák  SOŠPg sv. CaM 

7. Mgr. Elena Škriabová  SOŠPg sv. CaM 

 

 



Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y: 

  

č. Meno a priezvisko Podpis⁕ Inštitúcia 

1.  Mgr. Anna Klinovská  neprítomná MŠVVaŠ SR BA 

2.     

3.     

 

⁕Dokladom o prítomnosti členov na stretnutí PK je printscreen obrazovky, vzhľadom na to, že 

stretnutie prebiehalo dištančnou formou v dôsledku mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou 

COVID-19 a z toho vyplývajúcemu mimoriadnemu prerušeniu štúdia v stredných školách podľa § 32 

školského zákona a  prechodu na dištančnú formu výučby na stredných školách (na základe 

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR, č.: 2020/17294:1-A1810 z dňa 12.10.2020.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


