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

       Na pedagogickom klube sme  zrekapitulovali  činnosť klubu počas roka : 

- veľkú pozornosť členovia venovali dištančnému vzdelávaniu 

- počas školského roka členovia klubu  vzdelávali s ohľadom na dištančné vzdelávanie  

a riešili možné spôsoby vzdelávania aj  pri kombinácii prezenčného a dištančného 

vzdelávania.  

- vzhľadom na  vzdelávací proces , ktorý je čoraz náročnejší  používali moderné IKT 

technológie  aby zvyšovali kvalitu vyučovacieho procesu 

- IKT vybavenie, ktoré sme v rámci projektu získali  v spojení s efektívnymi formami 

vzdelávania nám  umožnilo  rozvíjať  kľúčové kompetencie v jednotlivých oblastiach 

prírodovednej gramotnosti.  

- Členovia si vymieňali skúsenosti v oblasti medzi predmetových vzťahov a v oblasti 
Best practice z vlastnej vyučovacej činnosti.  

 
 
 
 
 
 

 



13.  Závery a odporúčania:  
  

           Uvedomujeme si , že je potrebné:  

 naďalej využívať aktivity v medzipredmetových  vzťahoch s prihliadnutím na                                          

vývoj vedy a  spoločenskej praxe, 

• na odbornom výcviku učiť študentov správne aplikovať vedomosti a poznatky 

nadobudnuté v rámci teoretického vyučovania,  

• v oblasti IKT sústrediť pozornosť na simulácie a modely činnosti jednotlivých postupov 

prac, ktoré zaisťujú utváranie zručností a návykov tvoriacich podstatu pracovnej 

činnosti kvalifikovaného pracovníka v danom odbore,    

• pripravovať aj naďalej problémové úlohy a cvičenia z rôznych oblasti odborného 

vzdelávania,  

• naďalej využívať moderné činnosti a technológie, vyučovacie pomôcky,  postupy a 

metódy podporujúce inovácie vo vzdelávaní aby napomáhali lepšiemu uplatneniu 

študentov  v ich profesionálnej oblasti.  
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