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MANAŽÉRSKE ZHRNUTIE: 
 
Hlavná téma stretnutia: Implementácia PrG v ŠkVP  
 

Krátka anotácia: Tematická správa PISA 2006 Prírodovedná gramotnosť, publikácie zaoberajúce sa tematikou 

prírodovednej gramotnosti.  

 
Kľúčové slová:  Prírodovedná gramotnosť, aplikácia poznatkov, vzťah k vyučovacím predmetom, technické 

predmety v ponímaní žiaka 
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HLAVNÉ BODY, TÉMY STRETNUTIA, ZHRNUTIE PRIEBEHU STRETNUTIA:  
 
Téma stretnutia: Implementácia PrG v ŠkVP 

1) Otvorenie porady 

2) Oboznámenie sa s tematickou správou PISA 2006 Prírodovedná gramotnosť 

3) Pohľad do časopisu Pedagogické rozhľady (04/2014), venovaný problematike prírodovednej gramotnosti 

4) Diskusia 

a) Diskusia na témy: porovnanie záverov správy s pedagogickou výchovno-vzdelávacou činnosťou 

v predmetoch členov klubu, analýza zistených nedostatkov v úrovni prírodovednej gramotnosti 

vo vzdelávacom procese 

b) Návrhy na samoštúdium vzhľadom na problematiku vyučovania v odbore 

c) Výmena skúseností s využívaním moderných vyučovacích metód a postupov 

5) Záver 

 
 

 

ZÁVERY A ODPORÚČANIA: 
 
Odporúčame, aby sa členovia klubu, ktorí sa v rámci tejto témy vzdelávali, podelili so svojimi skúsenosťami 
s ostatnými členmi. 
 
 

1) Zhrnutie a plánovanie činností do ďalšieho obdobia, záver porady 

a. Zhrnutie činností: teoretické informácie pre členov klubu nachádzajúce sa v hore uvedených 

publikáciách prístupných na internete 

b. Plánované činnosti: príprava členov na tému formulácia, kladenie otázok 

c. Záverečné uznesenia: členovia klubu PrG berú na vedomie, ktoré zazneli na spoločnom stretnutí 
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