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11. Manažérske zhrnutie: 
Na dnešnom stretnutí klubu sa členovia zamerali na využitie motivačného rozhovoru vo vyučovacom 

procese. 

 

Kľúčové slová: motivácia, motivačné metódy, motivačný rozhovor, vyučovací proces  

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

1. Úvod 

2. Hlavná téma stretnutia: 

a) Motivácia študentov. 

b) Aktivizácia motivácie študentov pedagógmi. 

c) Motivačné metódy - motivačný rozhovor. 

3. Diskusia 

4. Záver 

 

 

Zhrnutie priebehu stretnutia:  

1. Úvod 

Predseda klubu uvítal členov na dnešnom stretnutí, oboznámil ich s programom a témou stretnutia. 

Podľa prezenčnej listiny prítomných sa stretnutia zúčastnili všetci členovia klubu. 

 

2. Hlavná téma stretnutia 

Na stretnutí bola prednesená hlavná téma „Využitie motivačného rozhovoru vo vyučovacom procese.“  

Predseda klubu predniesol pripravené materiály týkajúce sa danej témy, popísal motiváciu, druhy 

motivovania žiakov zo strany učiteľov a následne prešiel k popisu samotného motivačného rozhovoru 

a jeho dôležitých atribútov. Na záver poznamenal, že motivačný rozhovor by mal prebudiť záujem 

žiaka o nové učivo, mal by povzbudiť žiaka premýšľať o danej problematike a hľadať skúsenosti, 



zážitky z bežného života, ktoré súvisia s preberanou témou.  

 

3. Diskusia 

Po prednesení hlavnej témy otvoril predsedu klubu diskusiu. V rámci diskusie sa členov opýtal, v akej 

miere využívajú motivačný rozhovor vo vyučovacom procese, akým spôsobom vedú rozhovor aby 

žiakov zaujali a aké majú skúsenosti s úspechom tejto metódy u žiakov. Počas diskusie navrhol 

predseda klubu namodelovať motivačný rozhovor medzi členmi klubu, kde si každý vyskúšal úlohu 

učiteľa aj žiaka pri rôznych témach motivačného rozhovoru, pričom ostatní členovia následne 

komentovali a hodnotili vedenie rozhovoru.  

 

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 - 

„Využitie problémového vyučovania vo výchovno –vzdelávacom procese“ a požiadal ich o prípravu k 

diskusii k predmetnej téme.    

13. Závery a odporúčania: 
 

Po diskusii členovia klubu zhodnotili, že je potrebné motivačný rozhovor využívať vo vyučovacom 

procese častejšie, pretože študenti ho prijímajú veľmi pozitívne, berú ho ako prejavenie záujmu o ich 

vlastné názory a skúsenosti. Motivačný rozhovor netreba viesť na vysoko odbornej úrovni, práve 

naopak, je lepšie začať jednoduchými otázkami, inak sa študenti boja reagovať a pôsobí to skôr 

demotivačne.  
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

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

18, Levice  

Dátum konania stretnutia: 25.9.2020 

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 

    

 


