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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Téma stretnutia – Progresívne metódy a formy vyučovania 

 

Kľúčové slová – tradičné vyučovanie, moderné vyučovanie, progresívne didaktické metódy, 

alternatívne metódy 

 

Krátka anotácia –    Na tomto stretnutí klubu sme sa venovali problematike progresívnych, 

teda inovatívnych metód a foriem vyučovania.  

Najprv sme si vymenili názory a pohľady na súčasný stav vyučovacieho procesu a aktuálne 

najpoužívanejšie metódy a formy vyučovania. Došli sme k záveru, že napriek neustálym 

snahám o skvalitňovanie edukácie sme ešte stále nedospeli k želaným výsledkom. Všetci 

pociťujeme potrebu modernizácie a skvalitňovania našich vyučovacích metód, ktoré by 

mohli oživiť a inovovať ešte stále dominujúce tradičné vyučovanie.  Aktívne sa o to snažíme 

v rámci našej pedagogickej praxe a pri modernizácii našich postupov nám pomáhajú aj 

priebežne absolvované online školenia a webináre, ktoré nám slúžia ako zdroj nových 

podnetov pre našu pedagogickú prax.  

Keďže sami používame rozličné moderné metódy vyučovania, vymenili sme si informácie 

o nami vyskúšaných inovatívnych metódach a formách práce, diskutovali sme o úspešnosti 

ich aplikácie v praxi.  



Následne sme sa oboznámili s metódami ako napr. Daltonské výučbové metódy, 

superlearning a tichá metóda, diskutovali sme o možnostiach využitia projektového 

vyučovania v rámci našich hodín.  

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

 

1. Definícia progresívnych metód a foriem vyučovania. 

2. Výmena názorov učiteľov na súčasný stav vyučovania na školách  (tradičné vyučovanie 

verzus inovatívne vyučovanie). 

3. Výmena skúseností s konkrétnymi inovatívnymi metódami vyučovania, porovnanie ich 

výhod a nevýhod. 

4. Výber jednej doteraz nevyskúšanej inovatívnej metódy, ktorú uvedieme do praxe.  

5. Diskusia 

6. Záver 

 

 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

• Dospeli sme k záveru, že hoci aj na našej škole ešte prevažuje tradičné vyučovanie, náš 

postoj k tejto problematike je veľmi aktívny a otvorený, neustále sa snažíme o inováciu 

edukácie samovzdelávaním a následným aplikovaním novoosvojených poznatkov do praxe. 

• Chceme vyskúšať aj pre nás nové progresívne metódy a o úspešnosti ich prijatia našimi 

žiakmi budeme priebežne informovať kolegov.  

• Budeme sa vytrvalo a systematicky snažiť o prekonanie zaužívaných prístupov v snahe 

zlepšiť kvalitu edukácie a tým aj pripravenosť žiakov.   
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

 

Miesto konania seminára: Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou,   

Ul.  Dr.  C.  Daxnera 88,  09301  

Dátum konania seminára: 4.3.2022 

Trvanie seminára:   od 14.30 hod do 16.30 hod  

Téma seminára:   Progresívne metódy a formy vyučovania 

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis 

1 PaedDr.Miroslava Fuňáková  

2 Mgr.Eva Hrunová  

3 PhDr.Zuzana Dragulová, PhD.  

4 Mgr.Matúš Magura       

5 Mgr.Radoslav Slivka  

6 Mgr.Zuzana Zubková  

   

 


