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11. Manažérske zhrnutie: 
krátka anotácia: 

Pedagogický klub Tvorivosť a fantázia v umení sa na svojom druhom stretnutí detailne venoval 

moderným metódam vo vyučovaní. 

Členovia klubu sa podrobne oboznámili s aktivizujúcimi metódami, problémovým vyučovaním, 

projektovým vyučovaním, s metódou aktívneho čítania a s pojmovým mapovaním. 

V závere klubu sa oboznámili s aplikáciou Kahoot – s jej registráciou, vytváraním kvízov, s typmi 

kvízov a následne si spomínanú aplikáciu členovia klubu aj vyskúšali. 
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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. Moderné metódy vo vyučovaní 

4. Aplikácia Kahoot 

5. 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  - Moderné metódy vo vyučovaní, ako 

s aplikáciou Kahoot – prezentovaním, vysvetlením a precvičením si danej aplikácie. 

K bodu 3: 

Obsah programu tvoril: 

a) Vyučovacie metódy, moderné metódy vo vyučovaní 

b) Aktivizujúce metódy - vplyv nových moderných technológií, premene tradičnej školy na 

modernú 

c) Problémové vyučovanie – problémová situácia, problémová úloha, formy problémových 

úloh 

d) Projektové vyučovanie – výtvarná výchova netradične 

e) Metóda aktívneho čítania – čítanie s porozumením pri dištančnom vzdelávaní 

f) Pojmové mapovanie – výhody pre žiaka, výhody pre učiteľov, pojmová mapa, aplikácie 

g) Kahoot – http://kahoot.com/, https://kahoot.it/, charakteristika aplikácie, webinár – Kahoot 

kvízy pre začiatočníkov 

13. Závery a odporúčania: 

K bodu 4: 

Pedagogický klub prijal tieto závery: 

Členovia pedagogického klubu sa oboznámili s témou Moderné metódy vo vyučovaní. Spoznali 

aplikáciu Kahoot, typy kvízov, tvorbu kvízov a vyskúšali si kvíz o Slovensku a o teórii farieb. 

Dohodli sa, že budú aplikovať moderné metódy rozvíjajúce čítanie s porozumením do vyučovacieho 

procesu v jednotlivých predmetoch, a tak rozvíjať čitateľskú gramotnosť. Jednou z možností je aj 

použitie aplikácie Kahoot vo vyučovaní. 

K bodu 5: 

Členovia klubu prijali tieto odporúčania: 

Aplikovať rôzne moderné metódy rozvíjajúce čítanie s porozumením do vyučovacieho procesu 

v jednotlivých predmetoch, a tak rozvíjať čitateľskú gramotnosť v podmienkach SOŠPg sv. Cyrila a 

Metoda v Košiciach. Aplikovať Kahoot do vyučovacieho porcesu. 
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Názov projektu:  Zvýšen ie kva l i ty  vzdelávania  a  prepojenia  s  praxou na 

SOŠ pedagogickej  sv.  Cyr i la  a  Metoda  

Kód ITMS projektu :  312011Z508  
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: SOŠPg sv. CaM 

Dátum konania stretnutia: 19. 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. neprítomná SOŠPg sv. CaM 

3. Mgr. Nora Hentšelová  SOŠPg sv. CaM 

4. Ing. Monika Komárová  SOŠPg sv. CaM 

5. Mgr. Mária Majzeľová  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 

    

    

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


