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

 

Téma stretnutia:  

 

Koncoročné zhodnotenie práce členov pedagogického klubu 

 

Členovia pedagogického klubu na svojom stretnutí zhodnotili činnosť klubu za 

predchádzajúci školský rok. 

Stretnutia členov klubu sa riadili plánom práce pedagogického klubu. V minulom školskom 

roku bola činnosť klubu v dôsledku pandemických opatrení COVID-19 prerušená. Z tohto 

dôvodu sa v tomto školskom roku členovia klubu stretli na 14. zasadnutiach klubu. 

 Stretnutia pedagogického klubu boli zamerané hlavne na: 

 využívanie rôznych metód výučby pri práci v programovacom prostredí,   

 výmenu skúseností z výučby HTML jazyka, 

 možnosti využitia on-line testov, 

 zlepšenie schopnosti žiakov prezentovať svoju prácu, 

 zhodnotenie možností využitia IKT na hodinách iných predmetov, 

 zisťovanie digitálnej gramotnosti žiakov. 

 

 

Členovia pedagogického klubu zhodnotili činnosť klubu ako prínosnú a prospešnú. Výmena 

skúseností im poskytla novú motiváciu a nové podnety na zlepšienie vyučovacích hodín. 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Činnosť pedagogického klubu vychádzala z potreby modernizovať vyučovací proces a zvyšovať 

aktívnu účasť žiakov na vyučovaní. Aktivizácia žiakov na vyučovacích hodinách podporí rozvíjanie 

ich schopnosti učiť sa a tým vytvorí základ pre ich celoživotné vzdelávanie. Stretnutia v rámci 

činnosti pedagogického  klubu dali priestor členom klubu na výmenu svojich skúseností z učiteľskej 

praxe. 

 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Alena Poráziková 

15. Dátum 06. 06. 2022 

16. Podpis  

17. Schválil (meno, priezvisko) Mgr. Friga Rastislav 

18. Dátum 07. 06. 2022 

19. Podpis  

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 


