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11. Manažérske zhrnutie: 
Dnešnou hlavnou témou stretnutia klubu bolo „Projektové metódy vo vyučovaní.“ 

 

Kľúčové slová: aktivizujúce metódy, projektové metódy, vyučovacia hodina 

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

1. Úvod 

2. Hlavná téma stretnutia: Projektové metódy vo vyučovaní 

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 

Medzi hlavné ciele projektového vyučovania jednoznačne patrí priblíženie školy k reálnemu životu, 

zmena spôsobu osvojovania si nových poznatkov (prechod od učiteľa a učebnice, k získavaniu 

vedomostí vyriešením projektovej úlohy), identifikácia žiakov s učebnými cieľmi, rozvoj tvorivého 

myslenia žiakov, zmena organizačnej formy vyučovania. Tak ako pri každej vyučovacej metóde, aj tu 

je jedným z najdôležitejších faktorov pre úspešnosť jej realizácie, správna príprava. Prácu na projekte 



môžeme prirovnať k vedeckému postupu. V zásade ju možno rozdeliť do 4 etáp: 1. projektový zámer-

v rámci ktorej sa stanoví téma projektu a jej konkretizácia, vytýčia sa hlavné ciele, vytvorí sa rámcové 

zadanie projektovej úlohy, preštuduje sa potrebná literatúra. V tejto etape je dôležitá úloha učiteľa, 

ktorý musí žiakov motivovať, diskutovať s nimi o danej problematike, aby v nich vyvolal záujem 

o danú problematiku. 2. Projektové plánovanie-kde sa hlavná téma a hlavný cieľ spresnia, 

vyšpecifikujú, vypracuje sa plán a harmonogram riešenia projektu, zhromaždia sa potrebné informácie 

k problematike, zabezpečí sa kooperácia v skupine (ak sa jedná o skupinový projekt). 3.Realizácia 

projektu: spracovanie podkladov, informácii, vlastná práca žiakov na projekte, hľadanie riešenia, 

vhodných alternatív. 4. Hodnotenie projektu-zverejnenie a obhajoba riešenia, analýza riešenia 

a využitie v praxi. Záverečná etapa musí byť zo strany učiteľa realizovaná tak, aby z daného projektu 

žiaka/skupiny, získali aj ostatní žiaci maximum nových poznatkov.  

 

3. Diskusia 

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

členovia klubu o použití tejto metódy v praxi o jej výhodách a nevýhodách. Zadávanie projektov ako 

súčasť vyučovacieho procesu je veľmi aktuálne, hlavne pri súčasnom dištančnom vyučovaní. Žiaci si 

osvojujú samostatnú prácu na úlohách a projektoch viac ako tomu bolo predtým, takáto forma 

samovzdelávania sa stáva pre nich prirodzenosťou. Členovia klubu vyzdvihujú pri projektovej metóde 

rozvoj kreativity, samostatnosti žiakov, zvyšuje ich sebavedomie a prezentačné schopnosti. Slabším 

žiakom však samostatná práca niekedy robí problémy a nie vždy sa tak dosiahne požadovaný výsledok 

zadaného projektu bez rozsiahlejšieho zásahu učiteľa.  

 

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 - 

„Didaktické hry ako súčasť vyučovania jednotlivých predmetov“ a požiadal ich o prípravu k diskusii k 

predmetnej téme.    

13. Závery a odporúčania: 
 

Po diskusii sa členovia klubu zhodli, že projektové metódy vo vyučovacom procese sú veľmi žiadané, 

hlavne pre rozvoj samostatnosti a sebavedomia žiakov a projekty sú v tejto dobe už prirodzenou 

súčasťou vyučovacieho procesu od prvého ročníka strednej školy.  
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PREZENČNÁ LISTINA 

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

18, Levice  

Dátum konania stretnutia: 26.3.2021 

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 



 


