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11. Manažérske zhrnutie: 

krátka anotácia: 

Pedagogický klub Tvorivosť a fantázia v umení sa na prvom stretnutí zameral na tému Inovácie vo 

vzdelávaní. Rámcový program stretnutia bol sústredený na možnosti inovatívneho vyučovania, 

špecifikáciu konkrétnych metód, foriem a aktivít. 

Členovia pedagogického klubu sa oboznámili so vznikom a zavádzaním inovácii v školstve, so 

samotným pojmom inovácia, inovácia vo vzdelávaní a dôležitosťou inovácie výučby. Potom sa 

bližšie zoznámili so zavádzaním IKT do tried, s najčastejším využitím IKT v školstve, s inovatívnymi 

aktivizujúcimi metódami, s inováciami učebného obsahu, materiálneho zabezpečenia tried a 

s inováciami vo vzťahu žiak a učiteľ. Inovatívne vzdelávacie prístupy sú zamerané na zlepšovanie 

vzdelávacieho prostredia, na moderné programy vzdelávania pedagógov, šírenie nových metód 

vyučovania, ako aj na schopnosť pracovať s informáciami medziodborovo.  

V aplikačnej časti prítomní členovia pedagogického klubu pracovali individuálne alebo v skupinách, 

riešili predstavené úlohy.  

V závere pedagogického klubu členovia diskutovali o prínose inovácii vo vzdelávaní. 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

1. Úvod, privítanie členov klubu 

2. Predstavenie témy a obsahu stretnutia 

3. Inovácie vo vzdelávaní  

4. Praktická aplikácia témy 

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. Následne došlo 

k predstaveniu obsahu programu stretnutia. 

K bodu 2: 

Členom pedagogického klubu bola podrobnejšie predstavená téma a obsah stretnutia  –  Inovácie vo 

vzdelávaní a rámcový program stretnutia – Možnosti inovatívneho vyučovania, špecifikácia 

konkrétnych metód, foriem, aktivít. Prítomní členovia klubu boli oboznámení s aplikačnou úlohou 

pozostávajúcou zo zhodnotenia webovej stránky školy, z využitia IKT vo vzdelávaní – predstavenie 

edukačných portálov, hľadanie vhodných materiálov pre daný vyučovací predmet a z aplikácie 

metódy snowballing –  diskutovanie o využití aktivizujúcich metód vo vyučovaní metodiky 

edukačných činností, metodiky hudobnej výchovy, metodiky literárnej a jazykovej výchovy, 

metodiky rozvíjania matematických predstáv, metodiky telesnej výchovy, metodiky výtvarnej 

výchovy a tvorivej dramatiky. 

K bodu 3: 

Obsah programu tvoril: 

a) klasický typ školy a triedy, 

b) vznik a zavádzanie inovácii v školstve, 

c) inovácia, inovácia vo vzdelávaní,  

d) inovácie vo vzdelávaní – zavádzanie IKT do tried, 

e) IKT v školstve, 

f) inovácie vo vzdelávaní  – nové inovatívne aktivizujúce metódy, inovácie učebného obsahu, 

inovácie materiálneho zabezpečenia tried, inovácie vo vzťahu žiak a učiteľ,  

g) prínos inovácii vo vzdelávaní,  

h) modelová škola. 

K bodu 4: 

Praktická aplikácia témy – prítomní členovia klubu aktívne pracovali časť stretnutia na aplikačnej 

úlohe. Úlohy riešili individuálne a v skupinách. V prvej úlohe členovia pedagogického klubu 

Tvorivosť a fantázia v umení kriticky zhodnotili webovú stránku školy https://kspgs.edupage.org – 

kontakt, aktuálnosť informácií, návrhy na odstránenie, pridanie alebo doplnenie chýbajúcich 

kategórií, podkategórií stránky,  podnety zo strany žiakov, rodičov. V ďalšej úlohe sa zamerali na 

využitie IKT vo vzdelávaní – hľadali, získali a ukladali materiál na vyučovaciu hodinu z edukačných 

portáloch pre nimi zvolený vyučovací predmet. Získané materiály členovia klubu navzájom 

prezentovali. 

V poslednej úlohe pomocou metódy snowballing diskutovali členovia pedagogického klubu 

o potrebe a využití aktivizujúcich metód v ich vyučovacom predmete. 

  

13. Závery a odporúčania: 

K bodu 5: 

Pedagogický klub prijal tieto závery: 

Členovia pedagogického klubu bližšie analyzovali tému Inovácie vo vzdelávaní. Diskutovali 

o vzniku a zavádzaní inovácii v školstve, využívaní IKT vo vyučovacom procese, o inovácii 

učebného obsahu, o používaní menej bežných organizačných foriem a o získavaní učebných 

https://kspgs.edupage.org/


materiálov z edukačných portáloch. Poukázali na nutnosť zaradenia nových pedagogických koncepcií                     

a praktických opatrení vrátane uplatňovania nových technológií vo vyučovacom procese. 

 

K bodu 6: 

Členovia klubu prijali tieto odporúčania: 

Zaradiť získané učebné materiály z edukačných portálov do vyučovacieho procesu. Pomocou nových 

inovatívnych aktivizujúcich metód rozvíjať tvorivé a samostatné riešenie problémov, komunikačné 

a jazykové zručnosti žiakov, rozvíjať vizuálnu a digitálnu gramotnosť žiakov.  

Aktívne zapájať žiakov do vyučovacieho procesu, prinášať im nové podnety, využívať IKT vo 

vyučovaní. Vytvárať pozitívnu podporujúcu sociálnu klímu. 

Aktívne spolupracovať výmenou skúseností z pedagogickej praxe a zbierať podnety na zlepšenie vo 

vzdelávaní. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: SOŠPg sv. CaM 

Dátum konania stretnutia: 11. 2. 2022 

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. Mgr. Annamária Čintalová  SOŠPg sv. CaM 

3. ThLic. Marek Jeník  SOŠPg sv. CaM 

4. Ing. Monika Komárová  SOŠPg sv. CaM 

5. Mgr. Erik Korfant  SOŠPg sv. CaM 

6. Mgr. Mária Majzeľová  SOŠPg sv. CaM 



7. Mgr. Milan Štefaňák  SOŠPg sv. CaM 

8. Mgr. Peter Tkáč, DiS. art. neprítomný SOŠPg sv. CaM 

9. Mgr. Jana Troščaková  SOŠPg sv. CaM 

10. Mgr. Lýdia Venceľová   SOŠPg sv. CaM 

 

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

 č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


