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11. Manažérske zhrnutie 

 

Kľúčové slová: Výmena skúseností s využívaním didaktických metód orientovaných na 

rozvoj kľúčových kompetencií žiakov- rozbor prípravy otvorenej hodiny v predmete 

matematika v druhom ročníku. 

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

vymieňali skúsenosti pri tvorbe otvorenej hodiny zameranej na rozvoj kľúčových 

kompetencií žiakov – tímová práca. 

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

 

• Oboznámenie sa s metodikou rozvoja kľúčových kompetencií žiakov -tímová spolupráca. 

Členovia si vymieňali skúsenosti pri vedení hodín so skupinovým vyučovaním. 

• analýza metodiky práce so žiakmi 

 

1. Na základe odbornej literatúry členovia pripomienkovali metodiku prípravy otvorenej hodiny 

zameranej na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov -rozvoj tímovej spolupráce. Na základe 

pripomienok sa pripravili podklady na otvorenú hodinu. 

2. Členovia si vymieňali poznatky o spôsobe práce a motivácii žiakov na vyučovacích hodinách. 

Skonštatovali že reflexiu možno plnohodnotne uskutočňovať len pri spoločnej činnosti ľudí. 

Preto je základným predpokladom pre osvojenie si kľúčových kompetencií je učenie sa v 

skupinách, skupinová práca. 
13. Závery a odporúčania: 

Závery: 

Stretnutie členov pedagogického klubu malo svoje opodstatnenie, skonštatovali, že základným 

predpokladom pre osvojenie si kľúčových kompetencií je učenie sa v skupinách. 



 

Odporúčania: 

 

1. Rozvíjať u žiakov kľúčové kompetencie prostredníctvom práce v skupinách 

2. Vytvoriť a odprezentovať prostredníctvom otvorených hodín metodiku na rozvoj týchto 

kompetencií. 
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