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11. Manažérske zhrnutie: 
krátka anotácia: 

Pedagogický klub Tvorivosť a fantázia v umení na prvom stretnutí sústredil svoju pozornosť na  

tradičné vyučovanie – výhody a nevýhody. Členovia klubu sa podrobne oboznámili s jednotlivými 

tradičnými metódami vyučovania. V závere pedagogického klubu  diskutovali o používaní tradičných 

metód vyučovania v predmetoch HNN, ECM, MHU, MTN, MRM, MVR, MLJ a TDA. 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

1. Úvod, privítanie členov klubu, zhrnutie predchádzajúceho stretnutie 

2. Predstavenie témy a obsahu stretnutia 

3. Tradičné vyučovanie – výhody a nevýhody  

4. Diskusia 

5. Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 

6. Záver 

 

K bodu 1: 

V úvode prebehlo krátke privítanie členov klubu Tvorivosť a fantázia v umení a zhrnutie 

predchádzajúceho stretnutia.  

K bodu 2: 

Prítomní boli oboznámení s témou a obsahom stretnutia  - Tradičné vyučovanie – výhody a nevýhody, 

ako aj s diskusiou v závere stretnutia. 

K bodu 3: 

Obsah programu tvoril: 

a) Charakteristika tradičnej koncepcie vyučovania 

b) Informatívno – receptívne metódy: výklad, vysvetľovanie, rozprávanie, prednáška 

c) Reproduktívne metódy: cvičenie, opakovanie 

d) Ako vyzerá tradičná vyučovacia hodina 

e) Ako funguje tradičné vyučovanie so záujmom o obsah učiva 

f) Výhody a nevýhody tradičnej formy vyučovania 

g) Videoukážky o vyučovaní 

K bodu 4: 

Diskutovali sme o tradičných metódach vyučovania v našich predmetoch. Každý člen pedagogického 

klubu zhodnotil používanie tradičných a moderných metód vyučovania. Podrobne popísal výhody 

a nevýhody tradičných metód vo svojom vyučovacom predmete. Tiež sme analyzovali ich použitie 

v jednotlivých fázach vyučovacieho procesu,  hodnotili sme ich význam a dôležitosť zvlášť pri veľmi 

abstraktnom a teoretickom učive.  

 

13. Závery a odporúčania: 

K bodu 5: 

Pedagogický klub prijal tieto závery: 

Členovia pedagogického klubu sa oboznámili s témou Tradičné vyučovanie – výhody a nevýhody. 

Zhodli sa na tom, že je dôležité vyvážene používať tradičné a moderné metódy vyučovania vo 

všetkých predmetoch - HNN, ECM, MHU, MLJ, MRM, MTN, MVR a TDA.  

 

K bodu 6: 

Členovia klubu prijali tieto odporúčania: 

Aktívne spolupracovať, navzájom sa usmerňovať, podnecovať a spolu si vymieňať skúseností pri 

používaní tradičných metód. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: SOŠPg sv. CaM 

Dátum konania stretnutia: 12. 2. 2021 

Trvanie stretnutia: od 13:35 hod do 16:35 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Michaela Benediková  SOŠPg sv. CaM 

2. PaedDr. Katarína Grac, PhD.  SOŠPg sv. CaM 

3. Mgr. Nora Hentšelová  SOŠPg sv. CaM 

4. Ing. Monika Komárová  SOŠPg sv. CaM 

5. Mgr. Mária Majzeľová neprítomná SOŠPg sv. CaM 

6. Mgr. Milan Štefaňák  SOŠPg sv. CaM 



7. Mgr. Annamária Šturáková  SOŠPg sv. CaM 

8. Mgr. Jana Troščáková  SOŠPg sv. CaM 

9. Mgr. Klára  Zorvanová  SOŠPg sv. CaM 

 

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

 č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 

 


