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11. Manažérske zhrnutie: 
Dnešnou hlavnou témou stretnutia klubu bolo „Problémy v klasickom type vzdelávania. Zhodnotenie 

aktuálnej situácie v oblasti IKT a jazykovej gramotnosti“ 

 

Kľúčové slová: klasický typ vzdelávania, inovatívne metódy 

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

1. Úvod 

2. Hlavná téma stretnutia: 

a) charakteristika klasického typu vzdelávania, 

b) problémy v klasickom type vzdelávania. 

3. Diskusia 

4. Záver 

 

 

Zhrnutie priebehu stretnutia:  

1. Úvod 

Predseda klubu uvítal členov na dnešnom stretnutí, oboznámil ich s programom a hlavnou témou 

stretnutia. Podľa prezenčnej listiny prítomných sa stretnutia zúčastnili všetci členovia klubu. 

 

2. Hlavná téma stretnutia 

Po kontrole prezencie predniesol predseda klubu hlavnú tému „Problémy v klasickom type 

vzdelávania. Zhodnotenie aktuálnej situácie v oblasti IKT a jazykovej gramotnosti.“ Klasické 

vzdelávanie je orientované predovšetkým na zapamätávanie si informácií, prevažuje v ňom 

autoritatívne postavenie učiteľa, žiaci sú väčšinou pasívni poslucháči bez väčšieho zapájania do 

diskusii, organizácia vyučovania je relatívne stála (osnovy, učebné plány, štruktúra školského roka), 

s direktívnym spôsobom riadenia vyučovacieho procesu a chodu školy. V súčasnom turbulentnom 



svete je veľmi aktuálna problematika stagnácie klasického vzdelávania. Obrovský prílev informácii si 

vyžaduje nový prístup a neustále zdokonaľovanie metód vzdelávania, ale aj tzv. celoživotné 

vzdelávanie učiteľov aj žiakov. Problém v klasickom type vzdelávania nastáva v tom, že už 

nepostačuje len odovzdať žiakom vedomosti, ale treba aktivizovať ich záujem o poznanie 

o rozširovanie vedomostí a sebavzdelávanie. Podstatou dobrého učiteľstva je, aby samotný učiteľ cítil 

potrebu sa ďalej vzdelávať a odovzdávať to, čo sa sám naučil. Kreatívny učiteľ sa musí neustále 

zamýšľať nad svojou prácou a v podstate po celý čas svojej praxe by mal byť sám najzvedavejším zo 

svojich žiakov.  

 

3. Diskusia 

Po prednesení hlavnej témy otvoril predseda klubu diskusiu. V rámci diskusie sa jednotliví učitelia 

vyjadrovali k vzájomnému prístupu a vzťahom medzi učiteľmi a žiakmi v rámci klasického 

vzdelávania a k problémom s tým súvisiacim. V priebehu diskusie sa učitelia zhodli, že pomaly 

ustupujú od klasického vzdelávania v pôvodnom význame a nielen v rámci praktického vyučovania, 

ale aj v priebehu teoretického vyučovania sa zameriavajú na širšiu diskusiu so žiakmi na preberané 

témy, ale aj na ďalšie inovatívne vyučovacie metódy, ako problémové vyučovanie, didaktické hry, 

skupinové vyučovanie, projektové metódy a ďalšie, čo zlepšuje nielen prístup žiakov k vyučovaciemu 

procesu, ale aj samotné vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi.   

V diskusii členovia klubu zhodnotili aktuálnu situáciu v oblasti IKT a jazykovej gramotnosti. 

Zhodnotili značné nedostatky v IKT zručnostiach týkajúcich sa oblasti spracovania údajov v programe 

Microsoft Excel. Jazyková gramotnosť je na nízkej úrovni predovšetkým v písanej podobe. 

V hovorovej forme používania jazyka je zručnosť niektorých študentov na lepšej úrovni.  

 

4. Záver 

 

V záverečnej časti prijali prítomní členovia závery stretnutia, ktoré sú uvedené v 13. bode Správy o 

činnosti pedagogického klubu. Predseda klubu oboznámil členov s témou budúceho stretnutia - 

„Problémy v inovatívnom type vzdelávania. Zhodnotenie aktuálnej situácie v oblasti prírodovednej a 

finančnej gramotnosti študentov, hľadanie príčin, návrhy opatrení pre zlepšenie“ a požiadal ich o 

prípravu k diskusii k predmetnej téme.    

13. Závery a odporúčania: 
 

Po diskusii sa členovia klubu zhodli, že by mali v ešte väčšej miere ustupovať od klasického typu 

vzdelávania v pôvodnom význame a posilňovať zastúpenie moderných vyučovacích metód 

a inovatívneho typu vzdelávania vo vyučovacom procese.  
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 

18, Levice  

Dátum konania stretnutia: 20.11.2020 

Trvanie stretnutia: od..16:00........hod do....19:00......hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Ing. Lívia Marčeková  SOS PaSV Levice 

2. Mgr. Jaroslava Lehotkaiová  SOS PaSV Levice 

3. Mgr. Jaroslav Horňák  SOS PaSV Levice 

4. Ing. Gabriela Kováčová  SOS PaSV Levice 

5. Ing. et Ing. Emil Szekera  SOS PaSV Levice 

6. Ing. Ján Prišták  SOS PaSV Levice 

7. Mgr. Natália Guseva  SOS PaSV Levice 

    

 

 

 


