
 

 

Správa o činnosti pedagogického klubu  

 

1. Prioritná os Vzdelávanie 

2. Špecifický cieľ 1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania 

a prípravy reflektujúc potreby trhu práce 

3. Prijímateľ SOŠ strojnícka, ul. Športová 1326, Kysucké 

Nové Mesto 

4. Názov projektu Zvyšovanie kompetencií žiakov v Strednej 

odbornej škole strojníckej. 

5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011ACC2 

6. Názov pedagogického klubu  Pedagogický klub rozvoja funkčnej gramotnosti 

s dôrazom na prírodovednú gramotnosť, 

prierezové témy. 

7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 21.10.2021 

8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu SOŠ strojnícka, Športová 1326, Kysucké Nové 

Mesto, kabinet č.223 

9. Meno koordinátora pedagogického 

klubu 

Mgr. Katarína Solomonová 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 

www.sossknm.sk 

 
 

11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola výmena skúseností s aplikovaním nových progresívnych metód 

a zisťovanie záujmu o implementáciu inovatívnych metód ako otvorené učenie, superlearning a iné. 

Spoločne sme na predmetnú tému diskutovali, zdieľali OPS a na záver stretnutia sme tvorili 

pedagogické odporúčanie. 

 

Kľúčové slová: inovatívne metódy, otvorené učenie, výmena OPS. 

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

Hlavné body: 

1. Evokácia skúseností. 

2. Diskusia. 

3. Zdieľanie OPS. 

4. Záver. 

 

Témy: Zvyšovanie kompetencií žiakov, rozvoj prírodovednej a funkčnej gramotnosti. 

http://www.sossknm.sk/


Program stretnutia: 

 

1. Asociačná evokácia skúseností. 

2. Diskusia metódou akvárium. 

3. Zdieľanie OPS – tvorivé skupiny. 

4. Záver a tvorba pedagogického odporúčania. 

13. Závery a odporúčania: 

 

Zhrnutie zo stretnutia – hlavné ciele otvoreného učenia: 

Otvorené učenie má čeliť trom hlavným výzvam: 

- Obrovské rozdiely v skúsenostiach, záujmoch a kompetenciách medzi deťmi rovnakého veku; 

- Konštruktivistický charakter učenia vyžadujúceho aktívne riešenie problémov učiacim sa sám; 

- Zákonná požiadavka účasti študentov na rozhodovaní stanovená v Dohovore OSN o právach dieťaťa  

 

Ukážka reflektívnej skupinovej práce: 

Čas Proces Čo Opis 

5 

min 

Aktivácia Zadanie úloh Oboznámenie so zadaním 

3 

min 

Rozdelenie úloh Jednotlivé skupinky si rozdelia, ako 

budú pracovať, kto bude čo robiť 

(veľa možností delenia: podľa fixky) 

 

15 

min 

Kognitívny proces Práca v skupinách Skupina pracuje na úlohách, efektívne rieši úlohy, aby 

stihli čo najviac a správne, pripraví si aj výstupy 

3 

min 

Kontrola úloh Kontrola výsledkov a vyznačenie 

chýb 
 

6 

min 

Práca s chybou Každá skupina vypichne a popíše 

jednu chybu (cca. 1 min.) 

 

10 

min 

Reflektívny dialóg Kruhová reflexia Každá skupina stručne zreflektuje svoju prácu:1.Ako 

sme si rozdelili úlohy?2.Ako sa nám 

spolupracovalo?3.Ako sme si manažovali čas?4.Aká 

bola komunikácia v tíme? 

3 

min 

Feedback učiteľa Učiteľ vyhodnotí prácu skupín, 

zdôrazní  nejakú zaujímavosť zo 

skupín 

Učiteľ vyhodnotí prácu skupín, vypichne nejakú 

zaujímavosť zo skupín 

 

 



 

Zhodli sme sa, že efektívne výučbové stratégie prinášajú modernizáciu do výchovno-vzdelávacieho 

procesu. 

Identifikované efektívne výučbové stratégie počas prebiehajúcej diskusie: 

- otvorené vyučovanie (výchova celistvej osobnosti, schopnej slobodného sebarozvoja)  

- individualizácie vyučovania (rešpektuje individuálne zvláštnosti žiaka,  

- blokové vyučovanie (počas blokovej výučby sa integrujú predmety, vyučované v blokoch s 

určitou časovou dotáciou)  

- integrované vyučovanie (vedie žiakov ku komplexnému riešeniu problému na základe medzi-

predmetových vzťahov a k utváraniu nových modulov, ktoré sledujú úspešný výstup žiaka na 

danom vzdelávacom stupni a formujú profil absolventa s vlastnými názormi a hodnotovými 

postojmi)  
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

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

Dátum konania stretnutia: 21.10.2021 

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 

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

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

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 

 

 


