
Inovatívne metódy a formy vyučovania 

 Súčasné obdobie, v ktorom ţijeme je ovplyvnené prudkým rastom poznatkov. 
Prenikanie vedy a techniky mení postavenie človeka, kde hlavnú úlohu zohráva 
rozhodovanie sa na základe získaných informácií.  
Zauţívané metódy a formy vyučovania musí zákonite meniť aj škola, ktorá pripravuje 
jedinca na to, aby bol schopný adaptovať sa na meniace sa poţiadavky. Vplyv 
vedecko–technického pokroku na výchovu a vzdelávanie je spoločenský problém, 
kde treba riešiť hlavne rozpor medzi mnoţstvom nových poznatkov v jednotlivých 
vedných odboroch a edukačnými moţnosťami školy. Rozvoj rozumových schopností 
a osvojovanie pojmov ţiakov na ZŠ súvisí s poznávacou aktivitou pri riešení rôznych 
typov úloh a situácii. V integrovaných ţivotných súvislostiach sú situácie vytvárané 
zloţitými vzťahmi medzi človekom technikou a prírodou. Jednou z hlavných úloh 
dnešnej školy je pripravovať mladých ľudí na ich budúci osobný i profesijný ţivot v 
čoraz viac technologicky zameranej spoločnosti. Učitelia preto musia disponovať 
širokým spektrom nových alebo inovovaných prístupov k vyučovaniu a učeniu, a to 
hlavne takých, ktoré vyuţívajú nové komunikačné a informačné technológie. 
Koncepcia výchovy a vzdelávania ţiakov v našej škole vychádza z poţiadaviek, ktoré 
vytvárajú potrebu obsahovej a formálnej reštrukturalizácie výchovno-vzdelávacej 
činnosti. Pre školu z toho vyplýva potreba inovácie tradičného odovzdávania 
vedomostí a osvojenie si metód spracovania a aplikácie informácií. Jedným zo 
základných predpokladov k urýchleniu rozvoja zručností je celoţivotné vzdelávanie 
sa učiteľov. Poţiadavky dnešnej doby sú zamerané na inováciu edukácie, na 
hľadanie nových prístupov a  metód. 
 
Metóda brainstormingu 
Ľudia mnohé myšlienky a nápady  nepovedia nahlas, lebo sa boja, ţe sú  
neuskutočniteľné, bláznivé, zlé, smiešne, nie sú v súlade s tým, čo je napísané v 
učebniciach. Nechcú sa zosmiešniť, alebo sa ukázať ako hlúpi či nepraktickí. Toto 
však tvorivosti neprospieva,  preto je potrebné prekonať sociálne a psychické bariéry, 
ktoré blokujú vznik nových, netradičných, originálnych nápadov. 
 
Problémové vyučovanie 
Na rozdiel od tradičného vyučovania, kde učiteľ odovzdáva ţiakom hotové 
vedomosti, pri problémovom vyučovaní učiteľ stavia ţiaka pred úlohy. Tieto 
predstavujú neznáme vedomosti a spôsoby činnosti. Učiteľ ho motivuje, usmerňuje 
hľadanie nových spôsobov a prostriedkov riešenia úlohy, pri hľadaní ktorých si ţiaci 
osvojujú nové vedomosti a nové spôsoby činnosti. Pri problémovom vyučovaní ţiak 
akoby sám objavoval poznatky (prvky systému a vzťahy medzi nimi)pri riešení 
problémových úloh, ktoré mu vytýči učiteľ, alebo na ktoré prichádza sám. Tým je 
podmienené tvorivé myslenie a schopnosti ţiaka aplikovať teoretické poznatky do 
praktickej roviny. 
 
Kooperatívne učenie 
Cieľom kooperatívnych aktivít v škole je pomôcť ţiakom rozvíjať schopnosť pozerať 
sa na problém očami druhých, brať do úvahy iné názory, rozlišovať problémy, ktoré 
môţeme vyriešiť samostatne a ktoré vyţadujú spoluprácu, schopnosť modifikovať 
stanovené pravidlá formou diskusie a dosiahnutím konsenzu a tieţ konať tak, aby bol 
dosiahnutý spoločný cieľ. Prostredníctvom kooperatívneho vyučovania sa učia ţiaci  
spolupracovať, komunikovať a vzájomne sa hodnotiť. 



 
Snowballing (lepenie snehovej gule) 
táto metóda pripomína nabaľovaním nových poznatkov vytváranie snehovej gule. 
Umoţňuje precvičovanie uţ osvojeného učiva. Ţiaci dostanú individuálny čas na 
premyslenie danej témy, a potom o nej diskutujú najskôr v dvojiciach, vo štvoriciach, 
ďalej ôsmi atď. Skupiny sa spájajú tak dlho, aţ sa na diskusií spolupodieľa celá 
skupina ţiakov. Snowballing umoţňuje kaţdému ţiakovi prispieť svojim názorom a 
naopak získa nové znalosti od ostatných. 
 
Pojmové mapovanie 
je vhodnou metódou pri sumarizovaní pojmov, či uţ po prebraní celku alebo v jeho 
priebehu, na zopakovanie a oţivenie si pojmov potrebných na hodine. Je metódou, 
ktorej základným cieľom je naučiť ţiakov neučiť sa pojmy iba mechanicky, ale aby si 
predovšetkým osvojili vzájomné vzťahy medzi pojmami. Tento proces sa nazýva aj 
"mind mapping" t.j. "mapa mysle". 
 
Metóda aktívneho čítania 
pri nej sa ţiak môţe naučiť pracovať s textom, čo je zručnosť, ktorú by mal v škole 
nadobudnúť - vyhľadávať potrebné poznatky aj v zdanlivo nezaujímavom texte, 
porovnávať myšlienky a fakty s tým, čo uţ vie vyberať z textu, čo je podstatné a čo je 
nové. 
 
Dramatizácia 
je činnosť ţiakov aj učiteľov, ktorá vyúsťuje do divadelnej hry. 
 
Aktívne písanie 
je metóda, ktorá prispieva k zlepšeniu zručnosti ţiakov v písaní. Na zaktivovanie tejto 
činnosti a na vnášanie tvorivých prvkov do nej sú v práci načrtnuté rôzne formy, 
akými sú napr. denník, výskumné správy, protokoly, novinové články, listy, poézia, 
próza, dráma, rozhovor pre rozhlas alebo televíziu. 
 
Intelektové hry 
ide o metódu, do ktorej sú zaradené tie druhy hier, pri ktorých je zámerom dôjsť do 
cieľa ale dodrţiavať pritom určité pravidlá. Patria sem napr. rôzne druhy tajničiek, 
slovných hračiek a skladačiek. Pri nich je zväčša potrebné, aby ţiaci vyuţívali uţ 
nadobudnuté vedomosti, logické myslenie a aj tvorivosť. 
 
Didaktické hry 
v tejto metóde ide o riadenú hravú činnosť, ktorú zaradíme do vyučovacieho procesu 
s určitým, vopred určeným didaktickým zámerom. Tento zámer slúţi väčšinou na 
upevnenie učiva a na opakovanie známych uţ osvojených vedomostí. 
 
Questionstorming 
ide o analógiu k brainstormingu, ale v tomto prípade nie je cieľom podať čo najviac 
návrhov na riešenie určitého problému, ale produkovať čo najviac otázok o nejakom 
objekte.  

Z ďalších inovatívnych vyučovacích metód sú známe napr.: 

 kritické myslenie 



 načúvacie tímy 
 poradenie na nástenke 
 pravda alebo klamstvo 
 reťazová reakcia 
 rozprávka 
 práca s materiálom (textil, drevo, sklo, hlina...)  
 pexeso atď. 

Projektové vyučovanie 

Je ďalšou inovatívnou metódou v 1. a 5. ročníku našej ZŠ. Cieľom projektového 

vyučovania je aktívne zapojiť ţiakov do poznávacieho procesu. Proces poznávania je 

charakteristický svojou otvorenosťou. Učiteľ vytvára problémové scenáre a otázky, 

ktoré vedú k tomu, aby ţiaci rozmýšľali o tom, čo sa učia.  Je to efektívny spôsob 

výučby pri ktorom sa vyuţívajú nové progresívne metódy práce.  Zdrojom 

nadobúdania poznatkov, vedomosti a zručností ţiakov pri projektovej metóde je 

riešenie praktických pracovných úloh.  

Samotná realizácia vyučovania nie je pevne stanovená a preto neobmedzuje učiteľa 

v jeho tvorivosti a spôsoboch realizácie vyučovania. Do procesov poznávania zapájať 

čo najviac zmyslov, praktických činností, treba dbať na to, aby ţiaci získavali čo 

najviac praktických skúseností. Projektové vyučovanie na prvom stupni umoţňuje, 

aby učenie bolo pre ţiakov hrou, aby bolo príjemným, zaujímavým 

a nezabudnuteľným záţitkom. Pretoţe to, čo ţiaci robia, má pre ne oveľa väčší 

význam, ako to, čo len vidia a počujú.  

 Čas, ktorý je pri projektovom vyučovaní k dispozícii sa trávi riešením spoločnej 

tematickej úlohy. Významnú úlohu pre získanie si ţiakov na tému zohráva vhodná 

motivácia. Je nutné dopredu si premyslieť organizáciu, materiálne zabezpečenie, 

stanoviť si jasné pravidlá pre mimoriadny reţim, zvoliť si prehľadný a jasný spôsob 

hodnotenia ţiakov. Projektové vyučovanie je rušnejšie, tvorivejšie a ţivšie ako 

tradičné vyučovanie. Práca sa pre ţiaka stáva zábavnou, čerpá z nej nielen 

poznatky, ale aj radosť a uspokojenie. 

V súčasných podmienkach slovenského školstva budeme projektové vyučovanie 

vyuţívať ako doplnok, ktorý nám umoţní prehlbovať a zvyšovať kvalitu vyučovania 

na našej škole.  

Organizácia vyučovania 

Projektové vyučovanie umoţňuje učiteľovi široký výber  rôznych metód 

a organizačných foriem práce. Po zváţení všetkých okolností sme sa priklonili 

k zachovaniu klasickej 45 minútovej hodiny a budeme vyuţívať vyučovanie 

v blokoch. Vyučovanie bude prebiehať v špecializovanej triede projektového 

vyučovania, v počítačovej učebni, vo výtvarnej učebni, v kniţnici, na dopravnom 

ihrisku, v areáli školy / zelenej triede/ ale aj mimo objektu školy. Následne podľa 

aktivít bude prispôsobený rozvrh hodín. Počas realizácie jednotlivých aktivít učiteľ 

bude získavať dostatok podnetov a podkladov k hodnoteniu ţiackych výkonov. Bude 

mať obraz o ich napredovaní a o ich rozvoji. Následnou analýzou bude mať moţnosť 

odhaliť nedostatky a naprojektovať postupy na ich odstránenie. 

 


