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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. 

 

 Kľúčové slová: metódy vytvorenia súťaže, prieskumno-analytická činnosť, dištančné vzdelávanie, 

kategórie, témy,  začlenení žiaci, didaktické zásady 

 

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

      1. Úvodné privítanie členov prírodovedného klubu. 

      2. Aktuálne problémy prírodovedného vzdelávania. 

      3. Diskusia. 

      4. Ukončenie zasadnutia. 

       

2. Zasadnutie sa venovalo víziám budúceho školského roku a využitiu vedomostí a skúseností, 

ktoré sme získali. Za základné piliere rozvoja prírodovednej gramotnosti považujeme:   

- všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa a výstavbu hodnotového systému osobnosti,   

- dôkladné poznanie každého žiaka, s úmyslom odhaliť a rozvíjať jeho schopnosti, zručnosti a 

talent, aby každý žiak dostal šancu cez svoje záujmy získať také vzdelanie, ktoré využije v 

svojom budúcom povolaní,  

- aplikáciu alternatívnych foriem vzdelávania, využívanie moderných metód vo vzdelávaní, 

zapájanie sa do projektov s rôznym obsahovým zameraním, tímovú prácu učiteľov a žiakov,  



- možné zvýšenie materiálno-technického zabezpečenia vyučovacieho procesu, modernizovanie 

prírodovedného kabinetu o pomôcky pre terénny výskum, pre praktické vyučovanie predmetov 

a vytvorenie prírodovednej učebne v prírode - v areáli školy, 

 - odbornú prípravu pedagógov na vyučovanie a formami vzdelávania učiteľov v oblasti 

zážitkového učenia dosahovať kvalitnejšie výsledky v oblasti prírodovedného vzdelávania 

žiakov školy, zlepšenie digitálnej zručnosti pedagógov, 

 - zapracovanie cieľov stratégie rozvoja prírodovednej gramotnosti do foriem a metód práce v 

rámci vyučovania prírodovedných predmetov,  

- podporu vzdelávania a vzťahu žiakov k prírodovedným predmetom ponukou záujmových 

útvarov s prírodovedným zameraním. 

3. V diskusii členky prezentovali svoje skúsenosti z činnosťou krúžkov.   

4. Zasadnutie ukončila predsedníčka klubu a poďakovala prítomným za podnetné návrhy. 

  

  

  

 

13. Závery a odporúčania:   

 Odporúčame pokračovať s činnosťou krúžkov a pravidelných stretnutí klubu 
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