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11. Manažérske zhrnutie: 

Krátka anotácia: 

Tretie stretnutie pedagogického klubu sa uskutočnilo dňa 08.10.2020. Zúčastnili sa na ňom 

všetci členovia pedagogického klubu. Koordinátorka pedagogického klubu oboznámila 

členov s programom stretnutia. Prezentácia: PaedDr. Melinda Kosziba – prezentácia 

o inovatívnej metóde brainstorming, a o možnostiach jej využitia. Výmena skúseností s 

využívaním moderných vyučovacích postupov pri upevňovaní vedomostí. 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 

 

Hlavné body a témy stretnutia: 

1. Zahájenie stretnutia 

2. Oboznámiť členov s programom stretnutia  

3. Inovatívna metóda brainstorming  

4. Inovatívne metódy na hodinách 

5. Záver stretnutia 

 

Zhrnutie priebehu stretnutia: 

Mgr. Kinga Borbély, koordinátorka pedagogického klubu, zahájila stretnutie a privítala 

všetkých členov pedagogického klubu. Následne každého oboznámila s programom 

stretnutia. 

PaedDr. Melinda Kosziba vo forme prezentácie oboznámila prítomných pedagógov 

s inovatívnou metódou brainstorming. Je to kreatívna metóda riešenia problémov 

založená na skupinovom riešení. Podstatou je uvoľniť predstavivosť, fantáziu a 

obrazotvornosť, vzájomne sa inšpirovať. Cieľom je nájsť netradičné, originálne riešenia v 

čo najkratšom čase. Členovia pedagogického klubu sa rozhodli vyskúšať metódu na extra 

hodinách pri aktuálnych témach, ako Znázornenie zlomkov, Príroda a jej život, Riešenie 

úloh rozvíjajúcich špec. mat. myslenie. 

Následne prítomní pedagógovia diskutovali o inovatívnych metódach, ktoré už 

uplatňovali na extra hodinách. Vymieňali si skúsenosti.  

Pedagógovia sa zhodli v tom, že inovatívne metódy umožňujú žiakom lepšie si osvojiť 

preberané učivo. 

V závere sa koordinátorka poďakovala členom za prítomnosť ako aj za cenné 

pripomienky počas stretnutia.  
 

 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Členovia pedagogického klubu sa oboznámili s inovatívnou metódou brainstorming. 

Vymieňali si skúsenosti ohľadom inovatívnych metód, ktoré uplatňovali vo vyučovaní.  

 

Odporúčania: 

1. naďalej uplatňovať vo vyučovaní inovatívne metódy 

2. používať didaktické učebné pomôcky 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: ZŠ Károlya Szemerényiho s VJM 

Dátum konania stretnutia: 08.10.2020 

Trvanie stretnutia: od 14:00 hod do 17:00 hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Adriána Mojzeš   ZŠ Károlya Szemerényiho s VJM 

2. PaedDr. Ildikó Rošková  ZŠ Károlya Szemerényiho s VJM 

3. Mgr. Alexandra Csányi  ZŠ Károlya Szemerényiho s VJM 

4. Mgr. Renáta Bírócziová  ZŠ Károlya Szemerényiho s VJM 

5. Mgr. Tímea Vaňa  ZŠ Károlya Szemerényiho s VJM 

6. Mgr. Kinga Borbély  ZŠ Károlya Szemerényiho s VJM 

7. PaedDr. Melinda Kosziba  ZŠ Károlya Szemerényiho s VJM 

 


