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11. Manažérske zhrnutie:
kľúčové slová
 problémové úlohy, didaktické hry, brainstorming, rolové hry, aktivizujúci prístup, práca
žiakov, memorovanie a aktívne učenie, riešenie praktických úloh, kritéria hodnotenia
krátka anotácia
 Dôležitou súčasťou vyučovacieho procesu sú inovatívne metódy vzdelávania. Klub sa
zameral na identifikáciu najvhodnejších metód vo výučbe odborných ekonomických
predmetov. Klub stanovil základné kritéria, ktoré by sa mali dosiahnuť a prepojiť praktické
zručnosti s potrebami praxe.

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:
1. Definovanie inovatívnych metód vzdelávania v odborných ekonomických predmetoch
Členovia klubu porovnávali jednotlivé inovatívne metódy vzdelávania vo výučbe ekonomických
predmetoch. Porovnali sme uplatňovanie jednotlivých metód v predmetoch marketing,
manažment, ekonomika, účtovníctvo a odborná prax. Ukázali sme si konkrétne príklady využitia
danej metódy a výsledky práce žiakov. Riešili sme najvhodnejšie možnosti využitia metód
v jednotlivých predmetoch.
2. Návrh nových metód
Porovnaním jednotlivých metód v daných ekonomických predmetoch sme hľadali možnosti
uplatnenia čo najširšej škály nových inovatívnych metód vzdelávania. Navrhli sme nové metódy,
stanovili sme si ciele. Využitím týchto metód by sa mala dosiahnuť vyššia aktivita žiakov počas
hodín, vyššia ochota pracovať v skupinách a vytvoriť vhodné prostredie na samostatnú prácu
žiakov.
3. Hodnotenie výsledkov
Porovnávali sme prácu žiakov v jednotlivých triedach, ich prístup počas hodín, tvorivosť, ochotu
pracovať a zapájať sa do aktivizujúcich úloh. Riešili sme rôzne prístupy žiakov počas rôznych
hodín a snažili sme sa zhodnotiť ich záujem o tieto predmety.

13. Závery a odporúčania:
KEP zhodnotil, že v prístupe učiteľov existujú dva názory na vzdelávanie žiakov. Porovnával
tradičný prístup a inovatívne metódy vzdelávania v rôznych ekonomických predmetoch. Zistili
sme, že záleží nielen na vzdelaní, ale aj osobnostných predpokladoch učiteľa a materiálnom
zabezpečení zo strany školy, v akej miere sa využívajú nové inovatívne metódy vzdelávania.
Z toho dôvodu sme sa dohodli na vzájomnej spolupráci a pomoci pri vytváraní nových učebných
materiálov.
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Príloha:
Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:
Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou
správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.
1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku
4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa
skrátený názov projektu
5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu
učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu
učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko
koordinátora klubu
10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku,
kde je správa zverejnená
11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné
témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia
klubu
13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli
predmetom stretnutia
14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti
vypracovala
15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor
klubu/vedúci klubu učiteľov)
18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu
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PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
Online Microsoft Teams
Dátum konania stretnutia: 09.02.2021
Trvanie stretnutia: od 12:00 hod

do 15:00 hod

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:
č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

1.

Ing. Miroslava Váleková

SOŠ obchodu a služieb, Trnava

2.

Ing. Mária Regmundová

SOŠ obchodu a služieb, Trnava

3.

Ing. Hana Glasová

SOŠ obchodu a služieb, Trnava

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

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

