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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia pedagogického klubu bola diskusia o inovatívnych metódach výučby 

prírodovedných predmetov. Spoločne sme diskutovali o pedagogickom konštruktivizme 

a pragmatizme, o integrovanej tematickej výučbe.  

 

Kľúčové slová: rozvoj kognitívneho myslenia žiaka, pragmatizmus, konštruktivizmus. 

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

Hlavné body: 

1. Prezentácia  inovatívnych prístupov. 

2. Diskusia. 

3. Tvorba opisnej analýzy. 

4. Záver. 

 

Témy: funkčná gramotnosť v prírodných vedách, konštruktivizmus, prírodovedná gramotnosť. 

Program stretnutia: 

http://www.sossknm.sk/


 

1. Inovatívne metódy výučby. 

2. Diskusia,  hodnotenie metód a zdieľanie názorov na pragmatizmus a konštruktivizmus. 

3. Opisná analýza projektového vyučovania. 

4. Záver a tvorba zhrnutia. 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

 

Opisná analýza projektového vyučovania: 

Zhodujeme sa, že pri projektovom vyučovaní v rámci prírodovedných predmetov treba dbať na 

správny výber projektov, pretože je náročnejšie na čas a najmä na prípravu a skúseností. Učiteľ je 

v pozícii dobrého organizátora a diagnostika.  

Projektovú činnosť možeme rozčleniť na 4 etapy:  

1. projektová iniciatíva, zámer (purposing): 

• voľba témy projektu, jej špecifikácia, 

• rámcové zadanie projektovej úlohy, 

• vytýčenie hlavných cieľov, 

• stanovenie rozsahu riešenia, 

• štúdium literatúry, 

• diskusia o problematike. 

2. projektové plánovanie (planning): 

• spresnenie zadanej témy, 

• vytýčenie cieľov projektu, 

• spracovanie plánu riešenia projektu s priradením termínov, 

• zhromažďovanie dostupných informácií o zadanej problematike, 

• pri skupinovom projekte zabezpečenie kooperácie v skupine. 

 

Iniciatívu postupne preberajú žiaci, učiteľ poskytuje niektoré spresnenia k zadaniu a pôsobí ako 

poradca a konzultant, sprievodca. 

 

3. realizácia projektu (executing): 

• vlastné riešenie projektovej úlohy, návrh alternatív, výber optimálneho riešenia, 

• spracovanie podkladov a dokumentácie. 

Prevláda samostatná práca žiakov, výmena názorov, korekcia ich činnosti. Učiteľ pôsobí ako 

konzultant, sprievodca. 

 



4. hodnotenie projektu (judging) 

• zverejnenie a obhajoba riešenia, 

• analýza riešenia, 

• využitie v praxi. 

Odporúčame vyššie uvedené prístupy a stratégie k implementácii do pedagogického procesu. 
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Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

 

 

Prior i tná os :  Vzdelávanie  

Špec if ický  c ieľ :  1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc 

potreby trhu práce 

Pri j ímateľ :  SOŠ strojnícka, ul. Športová 1326, Kysucké Nové Mesto 

Názov projektu:  Zvyšovanie kompetencií žiakov v Strednej odbornej škole strojníckej. 

Kód ITMS projektu :  312011ACC2 

Názov pedagogického k lubu:  Pedagogický klub rozvoja funkčnej gramotnosti s dôrazom na 

prírodovednú gramotnosť, prierezové témy. 

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

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

Dátum konania stretnutia: 18.11.2020 

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 

    

    

    

 

 

 


