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11. Manažérske zhrnutie 

 

Kľúčové slová: Výmena skúseností pri zapracovaní didaktických metód orientovaných      

na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov do tematických plánov. Motivačné rozhovory. 

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

vymieňali skúsenosti pri zapracovaní didaktických metód orientovaných na rozvoj 

kľúčových kompetencií žiakov do tematických plánov. 

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

 

 

• úprava tematických plánov prostredníctvom portálu Edupage 

• analýza zapracovania didaktických metód orientovaných na rozvoj kľúčových kompetencií 

žiakov do tematických plánov 

• spolupráca s triednymi učiteľmi pri vedení motivačných rozhovorov 

 

1. členovia klubu si vymieňali skúsenosti s tvorbou a úpravou tematických plánov, v ktorom boli 

zapracované didaktické metódy na rozvoj kľúčových kompetencií 

2. Členovia si vymieňali skúsenosti s tvorbou tematických plánov, v ktorých sú zapracované 

kľúčové kompetencie žiakov 

3. Spoločne vytvorili hárok pre motivačný rozhovor, ktorý bude slúžiť triednym učiteľom pri 

vedení motivačných rozhovorov 

 



13. Závery a odporúčania: 

Závery: 

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

zapracovať didaktické metódy na rozvoj kľúčových kompetencií do tematických plánov, ktoré 

môžu zdieľať ostatní učitelia podporovať prácu triednych učiteľov vytváraním metodických 

materiálov, ktoré budú slúžiť na sprevádzanie žiakov.  

 

Odporúčania: 

 

1. Zdieľať zapracované didaktické metódy na rozvoj kľúčových kompetencií s ostatnými 

pedagógmi 

2. Odprezentovať svoje skúsenosti s tvorbou tematických plánov ostatným pedagogickým 

zamestnancom na poradách. 

3. Usmerniť triednych učiteľov pri sprevádzaní žiakov 
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