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11. Manažérske zhrnutie 

 

Kľúčové slová: ročníkový projekt pre žiakov 1. ročníka 

 

Krátka anotácia: Klubu prepojenia prírodovedného a technického vzdelávania sa 

zúčastnilo 6 pedagógov. Z dôvodu zvýšenia kvality odborného vzdelávania sa pedagógovia  

rozhodli pripraviť pre žiakov 1. ročníka ročníkový projekt, ktorého cieľom je rozvoj 

kľúčových kompetencií žiaka. 

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

• Téma a ciele projektu 

• Účastníci projektu 

• Časový harmonogram projektu 

• Spôsob realizácie projektu 

1. Zvolila sa téma projektu – „Energia a naša budúcnosť“. Cieľom práce nie je odpis častí kníh a 

kopírovanie encyklopedického, študijného textu, či odpis internetových stránok. Očakáva sa 

predovšetkým kritické myslenie t.j. vlastný prínos, postreh, myslenie a názor. 



2. Projektu sa zúčastnia všetci žiaci 1. ročníka. Všetci členovia pedagogického klubu budú 

participovať na realizácii projektu. Hlavné slovo budú mať pedagógovia, ktorí učia v 1. ročníku. 

Boli určení vedúci projektu v jednotlivých triedach. 

3. Členovia klubu vytvorili harmonogram činností , ktoré sú dôležité pri realizácii projektového 

vyučovania. 

4. Spôsob realizovania projektu bude nasledovný: v mesiaci november sa žiakom zverejní téma 

projektu, na ktorej budú priebežne samostatne pracovať a konzultovať s vyučujúcimi. Žiak 

spracuje tému na základe daných kritérií, v mesiaci apríl prácu odovzdá vypracovanú 

v textovom editore a pripraví si prezentáciu o projekte. 

13. Závery a odporúčania: 

Závery: 

Stretnutie členov pedagogického klubu malo svoje opodstatnenie, pedagógovia pripravili podklady 

na realizáciu projektu, ktorý prispeje k zvýšeniu kvality odborného vzdelávania. 

Odporúčania: 

1. Vypracovať pokyny pre pedagógov a žiakov k realizácii projektu 

2. Určiť predmety, ktoré sa okrem odborných predmetov budú podieľať na realizácii projektu 

3. Vytvoriť kritériá hodnotenia projektu 
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