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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Krátka anotácia:  

 

Zhodnotenie prínosov i možných nedostatkov činnosti pedagogického klubu. 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

Téma stretnutia:  

 

Koncoročné zhodnotenie práce členov pedagogického klubu 

Oboznámenie sa s rámcovým programom jednotlivých stretnutí v šk. roku 2021/2022 

 

Členovia pedagogického klubu na svojom stretnutí zhodnotili činnosť klubu za 

predchádzajúci školský rok. 
 

http://priemyslovka.sk/pedagogicke-kluby/


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

roku po prvom stretnutí pedagogického klubu v septembri 2020 bola jeho činnosť v dôsledku 

pandemických opatrení COVID-19 prerušená. Členovia sa na zasadnutí klubu opätovne 

stretli až v apríli 2021. Do konca školského roka spolu absolvovali 6 stretnutí. Tieto stretnutia 

boli zamerané na: 

 analýzu súčasného stavu informačnej a počítačovej gramotnosti a jej zvyšovanie 

prostredníctvom moderných vyučovacích metód 

 projektové vyučovanie ako inovatívny spôsob vyučovacieho procesu 

 konkrétne možnosti uplatnenia metódy projektového vyučovania 

 možnosť uplatnenia konštruktivistického prístupu k vyučovaniu programovania 

 hľadanie spôsobov zlepšenia algoritmického myslenia žiakov pomocou inscenačnej 

metódy a didaktickej hry 

 využitie heuristickej metódy pri precvičovaní zápisu grafických príkazov 

v programovacom prostredí 

 

Ďalšie 4 naplánované stretnutia sa uskutočnili v septembri a októbri šk. roka 2021/22 so 

zameraním na: 

 využitie metódy DITOR 

 využitie projektovej metódy pri programovaní cyklov 

 využitie inscenačnej metódy 

 celkové zhodnotenie činnosti klubu 

 

Činnosť klubu zhodnotili členovia klubu ako veľmi prospešnú. Oboznámenie sa 

s prezentovanými aktivačnými metódami výučby im poskytlo novú motiváciu a nové 

podnety pre zatraktívnenie vyučovacích hodín. 

V rámci tohto vyhodnocovacieho stretnutia členovia klubu prehodnotili aj priebeh 

dištančného vzdelávania vo svojich predmetoch. 

Členovia pedagogického klubu sa v závere stretnutia oboznámili s rámcovým programom 

jednotlivých stretnutí.na ďalšie obdobie činnosti klubu. 

13. Závery a odporúčania: 

Stretnutia pedagogického klubu poskytujú svojim členom priestor pre výmenu 

a odovzdávanie skúseností zo zavádzania nových aktivačných metód do vyučovania, čím sa 

snažia zabezpečiť zvýšenie záujmu žiakov o osvojovanie si nových poznatkov a zručností. 
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