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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Kľúčové slová: motivačné úlohy, teoretické východiská a praktické ukážky, pozitívne a negatívne 

hodnotenie, stimulácia učebnej aktivity žiakov  

 

Stretnutie klubu bolo zamerané na motivačné úlohy vo vyučovaní slovenského jazyka a literatúry, 

cudzích jazykov, dejepisu, etickej výchovy, náboženskej výchovy a občianskej náuky. Témou 

stretnutia klubu bolo využitie motivačných úloh vo vyučovaní týchto predmetov ako jedného 

z faktorov zlepšenia študijných výsledkov žiakov. 

 

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

 návrhy motivačných úloh z vyučovacieho jazyka a cudzích jazykov 

 návrhy motivačných úloh z dejepisu, etickej výchovy, náboženskej výchovy a občianskej 

náuky 

 stimulácia učebnej aktivity žiakov cez obsah učebnej činnosti 

 priebežná motivácia žiakov prostredníctvom pozitívneho hodnotenia 

 diskusia k návrhom  

  

Témou stretnutia pedagogického klubu boli motivačné úlohy vo vyučovaní humanitných predmetov. 

Motivovanie je zámerné a špecifické pôsobenie na žiaka pomocou didaktických prostriedkov, 

podmienok a situácií, pričom sa využívajú aj žiakove vnútorné a povzbudzujúce činitele.  

Členovia klubu si navzájom vymenili skúsenosti s osvedčeným spôsobom pozitívnej motivácie 

žiakov na svojich vyučovacích hodinách. Uviedli motivačné príklady z histórie, spoločenského života 

a odbornej praxe. Navrhli využívať aj ďalšie motivačné činitele v súvislosti s rozvojom finančnej 

gramotnosti žiakov. 

Členovia klubu sa tiež zhodli, že je potrebné vytvárať motivujúcu atmosféru na vyučovaní, aby  

každý žiak mohol byť pochválený a aby aj slabší žiaci cítili radosť a motiváciu k ďalšiemu 
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vzdelávaniu. Podľa nášho názoru je to možné dosiahnuť pomocou individualizovaných úloh, ktoré 

zohľadňujú špecifickosť slabších žiakov. Zhodli sme sa, že na základe poznania ich individuálnych 

možností im dáme splniť také úlohy, v ktorých môžu vyniknúť. Členovia konštatovali, že je žiadúce 

hodnotiť najmä významné veci - nielen výsledok, ale aj vzťah k vykonávanej činnosti. Všímať si 

treba tvorivosť, samostatnosť a nezávislosť úsudku, pomoc iným, snahu prekonávať prekážky, ktoré 

stoja v ceste pri dosahovaní výkonov. 

Dohodli sa, že počas vyučovania je potrebné viac odmeňovať ako kritizovať. Keď chceme žiakov 

viesť k tvorivosti je u nich potrebné budovať tzv. vnútornú motiváciu, pod ktorou sa najčastejšie 

rozumejú hodnotová orientácia, záujmy, určitá potreba, popud a ďalšie.  

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Na zasadnutí klubu členovia vyzdvihli dôležitosť motivácie vo vzdelávaní. Podali návrhy 

motivačných úloh z vyučovacieho jazyka a cudzích jazykov, dejepisu, etickej výchovy, náboženskej 

výchovy a občianskej náuky. 

 

Členovia pedagogického klubu odporúčajú v jednotlivých fázach vyučovacej hodiny využívať 

nasledovné motivačné metódy:  

 Vstupná motivácia: 

- motivačné rozprávanie 

- motivačný rozhovor 

- motivačná demonštrácia 

- motivačný nadpis 

 Priebežná motivácia: 

- aktualizácia obsahu 

- motivačná výzva 

- pochvala, povzbudenie, kritika 

- didaktické hry – doplňovačka, rébus 

- inscenačné metódy 

- poznanie výsledkov vlastnej práce 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia:  Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače 

Dátum konania stretnutia:  22. 09. 2020 

Trvanie stretnutia: od 13:50 hod do 16:50 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 PhDr. Peter Izsóff  SOŠ technická Tlmače 

2 Mgr. Martin Gábor  SOŠ technická Tlmače 

3 Ing. Ľudmila Mrázová  SOŠ technická Tlmače 

4 Mgr. Marián Sabala  SOŠ technická Tlmače 

5 Mgr. Katarína Ružičková  SOŠ technická Tlmače 

6 Mgr. Oľga Hatiarová  SOŠ technická Tlmače 

 


