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Správa o činnosti pedagogického klubu
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11. Manažérske zhrnutie
kl‘účové slová:projektové vyučovanie,aktívne a efektívne učenie žiakov, riešenie komplexných

problémov a získavanie skúsenosti praktickou činnosťou a experimentovaním,
celostné formovanie študenta, diferencované vzdelávanie, individuálny prístup,

mäkké a tvrdé zručnosti, komunikácia a tímová práca
krátkaauotácia:Ciele, princípy,etapya spósoby real izácie projektového vyučovania. Možnosti
mentoringu,spracovania a hodnotenia projektových prác. Ich časový harmonogram

a forma prezentovania.
12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

o Otvorenie zasadnutia klubu.

Otvorenie aktuálneho stretnutia členov klubu a oboznámenie sa s cieľom a programom
stretnutia.

o Program stretnutia:
I. Návrhy a vzájomná podpora členov klubu k aktuálnymproblémom dištančnej formy

vzdelávania na škole.
2. Organizácia, témy a harmonogram projektového vyučovania v prírodovedných

predmetoch.

V rámci prvej časti stretnutia nešili členovia klubu aktuálne problémy súvisiace s netradičnou
(dištančnou) formou vzdelávania žiakov školy. lšlo hlavne o vzájomnú výmenu skúseností s
využívaním róznych metód a foriemdištančného vzdelávan a a možnosťami technického vybavenia,
diskutovalo sa o význame a výslednorn efekte samostatného synchronického online vyučovania,
o možnostiach a význame kooperácie v skupinách žiakov, o zážitkovom učení. Opäť sa priebežne
prehodnocovali skúsenosti s róznymi formami overovania vedomostí a zručností, hodnotenia
a klasitikácie žiakov.



o V podmienkach pretrvávajúceho dištančnébo vzdclávania využívať pozitívnc skúseností
kolegov, ktoré vyplynuli z diskusie. Vbodne uplatňovat‘ ovcrené efektívne metódy, formy,
spósoby overovania a hodnotenia žiakov pri úspešnom naplňanf výchovných a vzdelávacícb
ciel‘ov.

o Realizovat‘ so žiakmi vhodný výber aktuálnycb téra projektových prác.Vytvoriť materiály
potrebné na prípravu PV a vypracovat‘ so skupinami žiakov podrobný plán PV v súlade
s vybranou témou. Využívat‘ individuálny prístup a spoluprácu v súlade s možnost‘ami
a potrebami študenta, pracovnej skupiny. Pravidelne konzultovat‘ priebeh práce, vyžadovat‘
dóslednosť, vedeckost‘, presnosť a precíznosť spracovania a prezentovania témy.
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