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Krátka anotácia: Klubu prepojenia prírodovedného a technického vzdelávania sa zúčastnilo 6 

pedagógov, ktorí sa v rámci stretnutia venovali príprave na ročníkový projekt žiakov 1. a 2. ročníka. 

Vymieňali si skúsenosti s využívaním didaktických metód orientovaných na rozvoj odborných 

kompetencií žiakov.  

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

• Didaktické metódy vo výučbe a prepájanie predmetov 

• Časový harmonogram projektu žiakov 1.roč 

• Spôsob napredovania projektu 

1. Učitelia prírodovedných predmetov  medzi sebou spolupracujú a navzájom si vymieňajú 

skúsenosti pri didaktike vyučovania. Prepojenie tematických celkov je základ k správnemu 

napredovaniu žiakov . 

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

vyučovania. žiakov 1 ročníkov .Témy sú pridelené a učitelia dohliadnu na časový harmonogram 

pri realizácii projektu 

3. Žiaci  priebežne samostatne pracujú a konzultujú s vyučujúcimi.  



13. Závery a odporúčania: 

Závery: 

Členovia klubu pravidelne pracujú na rozvoji odborných kompetencii žiakov. 

Stretnutie členov pedagogického klubu malo svoje opodstatnenie, pedagógovia pravidelne 

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

Odporúčania: 

1. Naďalej si vymieňať skúsenosti na vzdelávanie žiakov našej školy 

2. Vytvoriť podmienky na správne realizovanie  projektu pre 1. ročníky. 
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