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11. Manažérske zhrnutie: 

 
Oboznámenie sa členov klubu s témou zasadnutia a obsahovou náplňou: Zisťovanie úrovne 

prírodovednej gramotnosti žiakov po prerušení vyučovacieho procesu z dôvodu Covid 19. 

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

 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Oboznámenie sa s programom zasadnutia 
3. Určenie vhodných online foriem výučby žiakov 
4. Výmena skúseností  pedagógov ohľadom spätnej väzby počas prerušenia vyučovania. 
5. Závery a odporúčania na ďalšie stretnutia  
 
Koordinátor PG PON privítal prítomných na zasadnutí. Po privítaní prítomných, oboznámil ich s 
témou zasadnutia. Členovia klubu navrhli vhodné formy výučby prostredníctvom online priestoru. 
Vychádzali z predošlých skúseností z online výučby a vlastných skúseností počas prerušenia 
vyučovania. 
Členovia klubu v štvrtom bode diskutovali o metódach a formách výučby prírodovedných 
predmetov.  Dôraz bol kladený na hravé formy výučby formou didaktických hier.  

https://www.zsmstuhrina.sk/spravy-z-cinnosti-pedagogickych-klubov/
https://www.zsmstuhrina.sk/spravy-z-cinnosti-pedagogickych-klubov/


13. Závery a odporúčania: 

Stretnutie členov PG PON prinieslo konštruktívnu diskusiu, ktorá viedla k zaujímavým a prakticky 
využiteľným poznatkom. Pre ďalšie stretnutie si prítomní rozdelili úlohy a navrhli odporúčania na 
tému ďalšieho zasadnutia: Aktuálna ponuka vzdelávania. 
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Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Základná škola  s  maters kou ško lou Tuhrina  

Dátum konania stretnutia: 17.09.2019 

Trvanie stretnutia: od 14:00 hod. do 16:00 hod.  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Jana Bosáková  ZŠ s MŠ Tuhrina 

2. Mgr. Šimon Končula  ZŠ s MŠ Tuhrina 

3. Mgr. Danka Kučerová  ZŠ s MŠ Tuhrina 

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

 


