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11. Manažérske zhrnutie 

 

Kľúčové slová: Výmena skúseností s využívaním didaktických metód orientovaných na 

rozvoj kľúčových kompetencií žiakov- rozbor otvorenej hodiny v predmete občianska 
náuka v druhom ročníku. 

Krátka anotácia: Klubu sprevádzania žiakov sa zúčastnilo 7 pedagógov. Pedagógovia si 

vymieňali skúsenosti pri realizácii otvorenej hodiny zameranej na rozvoj kľúčových 

kompetencií žiakov – komunikácia a prezentácia. 

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

 

 

• Rozbor otvorenej hodiny zameranej na prezentačné schopnosti žiakov. Členovia si vymieňali 

skúsenosti pri vedení žiakov pri prezentácii. 

• analýza metodiky práce so žiakmi 

 

1. Skonštatovali, že je potrebné rozvíjať u žiakov prezentačné schopnosti a tak pripraviť žiakov na 

obhajobu maturitných prác. Poznatky z realizácie otvorenej hodiny budú prezentované na 

pracovnej porade. 

2. Členovia si vymieňali skúsenosti s vedením žiakov pro projektovom vyučovaní, kde je veľký 

priestor na rozvoj kompetenčných zručností žiakov. 

 

 

13. Závery a odporúčania: 



Závery: 

Stretnutie členov pedagogického klubu malo svoje opodstatnenie, skonštatovali, že je dôležité viesť 

žiakov k správnym návykom pri prezentovaní, čo tiež patrí ku kľúčovým kompetenciám. 

Odporúčania: 

 

1. Rozvíjať u žiakov kľúčové kompetencie prostredníctvom rozvoja prezentačných schopností 

2. Odprezentovať svoje skúsenosti ostatným pedagogickým zamestnancom na poradách. 
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