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11. Manažérske zhrnutie: 

 

 

Anotácia: 

Inovatívne vyučovanie je založené na kreatívnych metódach a riešení problémov, kde 

podstatou je uvoľniť predstavivosť, fantáziu a obrazotvornosť, vzájomne sa inšpirovať a 

cieľom je nájsť netradičné, originálne riešenia v čo najkratšom čase. 

Kľúčové slová: žiak, myslenie, aktivita,  
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 

 

Brainstorming, brainwriting, brainwalking, POS-IT brainwriting, kolotoč brainwriting 

negatívny brainstorming 

skladačka 

inzerát 

kooperatívne vyučovanie 

googlovanie 

arteterapia 

questionstormingaktívne počúvanie 

memo kartičky 

dramatizácia 

učenie EUR 

insert 

cubing 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Umožnime žiakom, aby skúsili robiť veci svojim spôsobom, dovoľme žiakom dospieť k 

vlastným názorom, povzbudzujme samostatné myslenie a dovoľme žiakom robiť chyby 

a skúšať ďalej,pomôžme žiakom pochopiť význam rozvíjania schopností myslenia, 

akceptujme širokú škálu odpovedí, reakcií na činnosti, povzbudzujme žiakov, aby kládli 

otázky a rešpektujme otázky, ktoré nám žiaci kladú. 

 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) PhDr. Monika Kučerková 

15. Dátum 14.10.2021 

16. Podpis  

17. Schválil (meno, priezvisko) PhDr.Monika Kučerková 

18. Dátum 14.10.2021 

19. Podpis  

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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Prioritná os: Vzdelávanie 

Špecifický cieľ: 1.2.1. Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy 

reflektujúc potreby trhu práce 

Prijímateľ: Trnavský samosprávny kraj 

Názov projektu: Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v Trnavskom 

samosprávnom kraji 1 

Kód ITMS projektu: 312011AGY4 

Názov pedagogického klubu: Klub anglického jazyka – bez písomného výstupu 

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: SOŠE Trnava, učebňa 428 

Dátum konania stretnutia: 14.10.2021 

Trvanie stretnutia: od 13:30 – 16:30 hod 

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. PhDr. Monika Kučerková  SOŠE Trnava 

2. PaedDr. Ivana Kolníková  SOŠE Trnava 

3. PaedDr. Miroslava Dzíbelová  SOŠE Trnava 

    

    

    

    

 

 

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

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 


