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11. Manažérske zhrnutie: 
Dnešnou hlavnou témou stretnutia klubu bolo „Moderné koncepcie vyučovacích metód 

(brainstorming, synektika, morfologická metóda) a ich aplikovateľnosť pri jednotlivých vyučovaných 

predmetoch.“ 
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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 

Menované vyučovacie metódy zaraďujeme medzi metódy rozvoja tvorivého myslenia-heuristické 

metódy, ktoré umožňujú žiakom rozvíjať tvorivé schopnosti ako elaborácia, originalita, flexibilnosť, 

senzitívnosť atď. 

Brainstorming je vyučovacia metóda, ktorú možno veľmi jednoducho a bez potreby ďalších 

pomôcok aplikovať vo vyučovacom procese. Je vhodný tak pri skupinovom ako aj pri frontálnom 



vyučovaní a pri individuálnej práci. Pri brainstormingu je dôležité oddeľovať vymýšľanie nápadov od 

ich kritického posudzovania, podľa čoho sa brainstorming aj člení na dve fázy. Prvá fáza je spontánna 

a kreatívna, bez posudzovania či kritiky voči nápadom a druhá fáza je racionálna a logická, v rámci 

ktorej sa vyberajú najlepšie nápady a hodnotia sa jednotlivé varianty podľa stanovených kritérii 

a hľadajú sa spôsoby ako sa dajú nápady uskutočniť. Možno ho využiť tak v úvode hodiny, (keď sa 

začína nová téma-vďaka čomu učiteľ zistí, čo už žiaci o téme vedia, čo ich napadá), ako aj pri 

zisťovaní názorov na preberanú problematiku, hľadanie nových riešení, ale aj pri opakovaní 

prebratého učiva. Brainstorming  okrem iného pomáha žiakom zbavovať sa niektorých psychických 

blokov a trémy. Jeho využiteľnosť je naozaj široká, vhodné je ho použiť všade tam, kde je problém 

možno vyriešiť viacerými spôsobmi, aby sa mohla prejaviť kreativita žiakov. 

Synektiku možno popísať ako metódu vychádzajúcu z brainstormingu, dôležité pri tejto metóde je, že 

rešpektuje pociťovanie a globálnu skúsenosť žiaka pri učení. Núti riešiteľov prekonávať navyknuté 

spôsoby videnia a problému a prístupu k jeho riešeniu, najmä využívaním analógií. Uplatnenie 

synektickej metódy vo vyučovaní predstavuje teda analyzovanie didaktického problému z rôznych 

hľadísk a rôznymi prístupmi, pokiaľ sa nenájde riešenie. Žiaci sú vedení k tomu, že hľadajú 

najrôznejšie analógie. (Žiakom sa napríklad ukážu dva rôzne objekty, ktoré zdanlivo medzi sebou 

nesúvisia a nie sú si vôbec podobné, úlohou žiakov je, nájsť čo najviac podobností, ktoré aj logicky 

vysvetlia). 

Princíp morfologickej metódy spočíva v systematickej analýze, s cieľom zachytiť a posúdiť 

možnosti, ktoré pre riešenie poskytujú všetky dimenzie problémovej situácie a všetky ich kombinácie. 

V prvej fáze sa predmet skúmania – napr. technický objekt, rozloží na parametre, v druhej fáze sa k 

parametrom hľadajú riešenia (napr. pomocou brainstormingu) a v tretej fáze sa ľubovoľne kombinujú. 
Pri hľadaní riešení sa uplatňuje kritické myslenie 

 

3. Diskusia 

Po prednesení hlavnej témy otvoril predseda klubu diskusiu. Jednotliví členovia sa vyjadrovali 

k využitiu moderných metód vyučovania na svojich vyučovacích hodinách a vymieňali si skúsenosti 

s ich aplikáciou v praxi. 

 

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 - 

„Voľba najvhodnejšej vyučovacej metódy na základe zhodnotenia individuality jednotlivých tried a 

samotných študentov“ a požiadal ich o prípravu k diskusii k predmetnej téme.    

13. Závery a odporúčania: 
 

Po diskusii sa členovia klubu zhodli, že moderné metódy vyučovania ako brainstorming, morfologická 

metóda a synektika sú veľmi dobre využiteľné metódy pre väčšinu vyučovacích predmetov a dokážu 

efektívne aktivizovať žiakov a prekonávať bariéry medzi žiakom a učiteľom aj žiakmi navzájom. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

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

18, Levice  

Dátum konania stretnutia: 7.5.2021 

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. Marek Halbavý  SOS PaSV Levice 

6. Ing. Ján Prišták  SOS PaSV Levice 

7. Mgr. Natália Guseva  SOS PaSV Levice 

 


