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11. Manažérske zhrnutie 
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Krátka anotácia: Klubu prepojenia prírodovedného a technického vzdelávania sa 

zúčastnilo 6 pedagógov. Prebehla diskusia a vzájomne si vymieňali skúseností 

s využívaním didaktických metód orientovaných na rozvoj odborných kompetencií žiakov. 

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

• Školský vzdelávací program odborov programovanie digitálnych technológií 

a informačné a sieťové technológie. 

• Osnovy jednotlivých predmetov prvého ročníka 

• Kontrola zladenia časovotematických plánov jednotlivých predmetov 

• Dopĺňanie databázy úloh v jednotlivých predmetoch 

1. Členovia klubu porovnávali obsah učiva  odborov -PDT a IST, diskutovali o možnostiach 

prepojenia jednotlivých tém s matematikou a fyzikou. 



2. Skontrolovali preberané učivo v predmete aplikovaná matematika a fyzika, skonštatovali, že 

tematické plány sú nastavené tak, že jednotlivé učivá v týchto predmetoch korešpondujú 

obsahovo s odbornými predmetmi. 

3. Vzájomne si vymieňali skúsenosti využívaním didaktických metód na rozvoj odborných 

kompetencií žiakov, hlavne pri realizácii projektu. 

13. Závery a odporúčania: 

Závery: 

Stretnutie členov pedagogického klubu malo svoje opodstatnenie, pedagógovia skontrolovali, či 

učivo v jednotlivý predmetoch na seba nadväzuje tak, aby ho žiaci vedeli v maximálnej miere 

využiť. Prehlbovanie odborných kompetencií v odborných predmetoch sa realizuje prostredníctvom 

projektu. 

Odporúčania: 

1. Upraviť osnovy v predmete matematika vo vyšších ročníkoch v daných odboroch tak, aby 

korešpondovali s učivom odborných predmetov. 

2. Pokračovať v realizácii projektu v prvom ročníku, čím sa u žiakov rozvíjajú odborné 

kompetencie. 
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