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11. Manažérske zhrnutie:  

  1.Prieskumno-analytická činnosť týkajúca sa výchovy a vzdelávania.                     

  2. Riešenie problémov spojených s adaptáciou žiakov. 

  3. Schválenie spoločného výstupu. 
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      12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:   

      1. Úvodné privítanie členov prírodovedného klubu. 

      2. Aktuálne problémy prírodovedného vzdelávania. 

      3. Diskusia 

      4. Kontrola opatrení. 

      5. Ukončenie zasadnutia. 

2. Na zasadnutí sme špecifikovali ciele, ktoré vplývajú z aktuálnych problémov prírodovedného 

vyučovania na našej škole. Z nich vyplýva plán, ktorý je potrebné nastaviť aj podľa získaných 

skúseností 

Ciele sú zamerané na poznávanie živej a neživej prírody ako celku, čo predstavuje: 

- Poznať a chápať život v prírodných celkoch a život organizmov v nich žijúcich. 

- Poznať väzby organizmov na životné prostredie v prejavoch života a vzájomných vzťahoch    

    ako súčastí celku. 

- Chápať základné súvislosti a vzťahy prírodných objektov, ako výsledok vzájomného  

    pôsobenia prírodných procesov a javov. 

- Chápať základné biologické procesy vo väzbe na živé a neživé zložky prírody. 

- Viesť k schopnosti triediť informácie a osvojené poznatky a využívať ich v praktickom  

     živote.  



 - Rozvíjať schopnosti a zručnosti pri riešení praktických aktivít, pri práci s prírodninami a pri     

   terénnych pozorovaniach. 

 - Identifikovať a správne používať základné pojmy. 

 - Aplikovať poznatky a skúsenosti v praktických podmienkach 

 - Vedieť využiť informačné a komunikačné zdroje. 

 - Zrozumiteľne prezentovať svoje poznatky, skúsenosti a zručnosti. 

 - Pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách, vzájomne radiť a pomáhať. 

 - Prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti, hodnotiť vlastné výkony  

   a pokroky v učení. 

 

3. Členky združenia informovali o svojich krúžkových aktivitách a činnosti. 

4. Opatrenia z minulého stretnutia považujeme za naplnené.  

5. Mgr. Ohrádková ukončila zasadnutie a poďakovala prítomným za podnetné návrhy. 

  

  

  

 

13. Závery a odporúčania:   

 Vzhľadom na situáciu odporúčame pokračovať s prípravou metód dištančného 

vzdelávania. 

  Odporúčame pokračovať v príprave plánu dištančného vzdelávania. 
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Miesto konania seminára/aktivity: Základná  ško la,  Bytča,  Ul ica El iáša  Lániho 261/7  
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