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

 

Kľúčové slová: aktivizujúce metódy, diskusná metóda, vyučovacie metódy 

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

1. Úvod 

2. Hlavná téma stretnutia: Využitie diskusnej 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 

Po kontrole prezencie predniesol predseda klubu hlavnú tému „Využitie diskusnej metódy vo 

vyučovaní.“  V rámci aktivizujúcich vyučovacích metód možno považovať diskusnú metódu za jednu 

z najvyužívanejších a najobľúbenejších, pretože nie je náročná na prípravu a jej aplikácia nezaberá 

veľa v rámci hodiny. Diskusná metóda využíva prirodzené potreby každého človeka komunikovať s 

inými ľuďmi, spolupracovať, byť v súčinnosti, v kontexte s problematikou a tak sa učiť. Jej podstatou 



je komunikácia medzi učiteľom a žiakmi, ale aj žiakmi navzájom, s cieľom výmeny informácií 

a názorov medzi učiteľom a žiakmi na zvolenú tému. Diskusie v rámci vyučovacieho procesu vedú 

k zlepšeniu porozumenia učiva u jednotlivcov, ale aj k dosiahnutiu skupinového konsenzu. Žiaci sa 

pritom učia aktívne počúvať, neskákať si do reči, nezosmiešňovať a nezraňovať iných za ich názory. 

 

 

 

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. Učitelia praxe diskusiu 

využívajú celkom často. Po zadaní úlohy žiakom, ich vyzvú k vyjadreniu ich názoru o postupe pri 

vykonaní danej úlohy, žiaci sa medzi sebou radia, učitelia ich navádzajú a usmerňujú v diskusii, ale 

nechávajú žiakom určitú mieru voľnosti v rozhodovaní tak, aby to podporilo ich motiváciu 

k vykonaniu danej úlohy. Podobne sa vyjadrili aj učitelia biológie, matematiky a angličtiny, tiež je 

u nich diskusia využívanou témou, hlavne pri riešení skupinových úloh alebo spoločných projektov.  

 

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 - 

„Skupinové vyučovanie ako forma vyučovacej hodiny“ a požiadal ich o prípravu k diskusii k 

predmetnej téme.    

13. Závery a odporúčania: 
 

Po diskusii sa členovia klubu zhodli, že diskusná metóda vo vyučovacom procese je veľkým 

prínosom. Dôležité je pri diskusii dohliadať na jej priebeh, pretože pri veľkej voľnosti majú študenti 

tendenciu odbiehať od témy.  
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PREZENČNÁ LISTINA 

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

18, Levice  

Dátum konania stretnutia: 26.2.2021 

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 

 


