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11. Manažérske zhrnutie:  

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

  2. Identifikácia osvedčených pedagogických skúseností. 

  3. Návrh metód ako zlepšiť kompetencie žiakov. 

  4. 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. Naše združenie na stretnutí formulovalo účinné postupy, ako rozvíjať prírodovednú 

gramotnosť našich žiakov. Za najúčinnejší postup považujeme realizovanie vedeckého bádania 

a  experimentovanie. Uvedomujeme si potrebu induktívneho postupu pri výučbe 

prírodovedných predmetov a potrebu experimentovať. Nízka frekvencia výskytu takýchto 

pedagogických situácií však indikuje nevhodné podmienky, nechuť, alebo neschopnosť 

zaraďovať takýto druh postupov do vlastnej výučby. Druhou užitočnou metódou podľa učiteľov 

je sprostredkovanie prezentácií, výukovým CD. Táto voľba korešponduje s názorom žiakov v 

predmetnej skupine a spolu s výsledkom v prvej položke dotazníka potvrdzuje pretrvávanie 

zaužívaných stereotypov v postupoch pri príprave a realizácii výučby. 



3. V diskusii sme sa zaoberali svojimi skúsenosťami z predchádzajúcich mesiacov a diskutovali 

o práci vo svojich kluboch a témach, ktoré žiakov zaujali.  

4. Opatrenia z minulého stretnutia prírodovedného klubu boli sčasti splnené. Vyplýva to 

z náročnej situácie, ktorou naše školstvo a systém prechádza.  

5. Zasadnutie bolo ukončené. 

13. Závery a odporúčania:   

 Vzhľadom na situáciu odporúčame pokračovať s implementáciou bádateľských 

metód a experimentovania do prírodovedného vzdelávania. 
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Miesto konania seminára/aktivity: Základná  ško la,  Bytča,  Ul ica El iáša  Lániho 261/7  

Dátum konania seminára/aktivity: 31.05.2021  
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