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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bolo zdieľanie efektívnych stratégií vo výučbe prírodovedných 

predmetov a zdieľanie skúseností s implementáciou inovatívnych metód výuky v predmetnej 

oblasti. Súčasťou stretnutia bola aj diskusia o zásadách tvorby Best Practice. 

 

Kľúčové slová: výuka prírodovedných predmetov, efektívne stratégie, Best Practice, inovatívne 

metódy. 

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

Hlavné body: 

1. Práca s odbornou literatúrou, 

2. Diskusia, 

3. Tvorba prehľadu efektívnych stratégií. 

4. Záver a zhrnutie. 

 

http://www.sossknm.sk/


Témy: rozvoj prírodovednej gramotnosti, rozvoj funkčnej gramotnosti, efektívne stratégie vo 

výučbe. 

Program stretnutia: 

 

1. Analýza odborných zdrojov, kľúčové slová. 

2. Diskusný kruh. 

3. Analýza návrhov Best Practice pomocou IN/OUT metódy. 

4. Záver a tvorba odporúčania. 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Zhodujeme sa na dôležitosti aplikačnej stránky matematiky. Odporúčame tiež aplikáciu 

s aktivizujúcich metód výučby: žiak určí odhad, stanoví mieru, konštruuje, vyjadruje graficky, 

prezentuje výsledky práce.  

OPS: 

Efektívne metódy výučby môžu podľa prieskumu, ktorý uskutočnil v roku 1990 v južnom Anglicku 

profesor John Hattie, zvýšiť mieru úspešnosti matematického testovania žiakov o viac ako 30%. 

Zaujímavou skutočnosťou, ktorú odhalil tento výskum je, že efektívna metóda má nad - predmetový 

charakter. Spoločné charakteristiky efektívnych metód vzdelávania, presahujúcich do viacerých 

gramotností, sú: 

- úloha je definovaná ako výzva, ide hlavne o neštandardné úlohy, ktoré aktivizujú žiakov v činnosti 

a sú pre nich atraktívne, 

- uplatnenie spätnej väzby, ktorú môžeme uskutočniť prostredníctvom digitálnych technológií alebo 

rôznymi typmi vyhodnocovacích dotazníkov, kvízov. Veľmi efektívna je autoevalvácia, prípadne 

môžeme použiť rovesnícke hodnotenie, 

- sú použité konštruktivistické prístupy- trojfázová vyučovacia hodina. Žiaci sa neučia mechanicky, 

ale naopak samostatne konštruujú poznatok, analyzujú a vyhodnocujú rôzne alternatívy riešenia. 

- interaktívnosť vyučovacieho procesu, výučba v súvislostiach podľa štruktúry PAR ( prezentuj, zapoj 

sa, podaj spätnú väzbu), 

- vizualizácia, grafické znázornenie skúmaného problému, 

- výskumný charakter úloh, hľadanie zhody a odlišnosti. Porovnávanie a tvorba 

odhadov, 

- nácvik stratégie učiť sa, 

- aplikácia úloh, ktoré vedú k nutnosti prijať rozhodnutie, 

- stanovenie hypotéz a formulácia záverov. 

Odporúčame vyššie uvedené  k implementácii do pedagogického procesu. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: SOŠ strojnícka, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto, kabinet č.223 

Dátum konania stretnutia: 9.12.2020 

Trvanie stretnutia: od 15: 00 hod do 18:00 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Katarína Solomonová  SOŠ strojnícka 

2. Mgr. Ingrid  Backová   SOŠ strojnícka 

3. Bc. Bohumil Belák  SOŠ strojnícka 

4. Ing. Miroslav Hromada  SOŠ strojnícka 

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y: 

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 

 

 


