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11. Manažérske zhrnutie: 
  

 

Téma: Ako posudzovať riešenie problému z hľadiska jeho správnosti a efektívnosti 

 

Rámcový program:  Realizácia a formulácia úloh a zadaní 

 

Kľúčové slová: 

činnosť klubu, prepojenie teórie s praxou, identifikácia problému, rozpoznanie problému, štruktúra 

problému, rozhodovacie stratégie, cieľ vyučovacieho procesu, súbor kritérií, vymedzenie riešení 

učiteľov, základné riešenia žiakov, dôsledky riešení, postupy a metódy posudzujúce riešenie 

problému vo vyučovacom procese, podnety na tvorbu úloh 

 

 

Klub odborných učiteľov sa na stretnutí zameral na formuláciu a realizáciu úloh a zadaní                         

vo vyučovacom procese. Vymenil si skúsenosti pri posudzovaní riešenia problému z hľadiska 

správnosti a efektívnosti. Členovia klubu sformulovali ciele a kritériá pri zadávaní konkrétnych úloh, 

ktoré vedú k úspešnosti vo vyučovacom predmete, porovnali očakávané výkony žiakov v súvislosti  

so zadanými cieľmi a realizovanými úlohami. Na základe súboru kritérií úspešnosti riešenia úlohy, 

členovia klubu zhodnotili jednotlivé hľadiská správnosti a efektívnosti. 

Členovia klubu odborných učiteľov viedli diskusiu o formulácii úloh a zadaniach počas dištančného 

vzdelávania, v závere riešili problém zlepšenia prepojenia teórie s praxou v tomto mimoriadnom 

období. 



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

 

        Na stretnutí sa členovia klubu oboznámili s programom stretnutia na tému:  

Ako posudzovať riešenie problému z hľadiska jeho správnosti a efektívnosti 
 

1. Činnosť klubu na stretnutí bola zameraná na:  

a) spôsob hodnotenia, ktorý uprednostní pri zadaní úloh,                                                                                    

b) hodnotenie výstupu úloh, ktoré žiaci riešia,  

c) čo sa zamerať pri hodnotení úloh a na čo klásť dôraz  

d) to, ako spracovávať kritériá úspešnosti pre hodnotenie úloh  

e) to, ako žiakov viesť k  tomu, aby v spolupráci s  učiteľom a  následne samostatne  

    formulovali kritériá úspešnosti úloh, vyhodnocovali výsledky edukačného procesu 

    a určovali možnosti ako sa zlepšiť v jednotlivých oblastiach,  

f)  to, ako vytvárať súbor kritérií úspešnosti plnenia cieľov konkrétnych úloh. 

 

 

2.Členovia klubu si vymenili skúsenosti s riešením problémov, s ktorými sa stretávajú                                      

na vyučovacích hodinách, na hodinách dištančného vzdelávania z hľadiska riešenia problému               

jeho správnosti a efektívnosti aj pri žiakoch so zdravotným znevýhodnením a žiakoch zo sociálne 

znevýhodneného prostredia. Taktiež si vymenili si skúsenosti s využívaním moderných vyučovacích 

metód používaných pri riešení problémov. 

 

3.Na záver členovia klubu diskutovali o využívaní materiálno-technického zabezpečenia,                      

ktoré potrebujeme pri zadávaní úloh a rôznych zadaní pre žiakov pri dištančnom vyučovaní                

a jeho hodnotení. Rozobrali rôzne kritériá pri zadaní a riešení domácich úloh, usmernenie pri plnení 

práce žiakov a vplyv na kognitívne procesy.         

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Závery a odporúčania: 
 

Členovia klubu berú na vedomie kritériá úspešnosti riešení takých úloh, ktoré sa vyskytujú často           

vo vyučovacích hodinách, a ktoré rozvíjajú vyššie myšlienkové operácie žiaka, pri ktorých sú 

ustálené cieľové činnosti a stanovené kritériá pre úspešné riešenie úloh.  

 

V rámci posudzovania riešenia problému z hľadiska jeho správnosti a efektívnosti sa členovia  klubu 

dohodli viac využívať ustálené činnosti na rozvoj určitého súboru zručností a používať vlastné názory 

na rozvoj kritického myslenia žiaka, analyzovať činnosti žiakov pri plnení zadania úlohy, realizovať 

konkrétne metódy v edukačnom procese a efektívne hodnotiť výstupy s dodržiavaním pravidiel               

pri danej metóde a správne spracovávať dostupné informácie v rámci dištančného vzdelávania,              

ktoré následne budú žiaci vedieť aplikovať v praxi. 
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Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu: 

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou 

správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.  

 

1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie 

2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP") 

3. V riadku Prijímateľ -  uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku  

4. V riadku Názov projektu -  uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva 

sa skrátený názov projektu  

5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP 

6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa  názov klubu  

7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu -  uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného 

klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine 

8. V riadku Miesto stretnutia  pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného 

klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine 

9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko 

koordinátora klubu 

10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú 

stránku, kde je správa zverejnená 

11. V riadku  Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia 

klubu 

12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia -  uvedú sa v bodoch 

hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh 

stretnutia klubu 

13. V riadku Závery o odporúčania –  uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli 

predmetom stretnutia  

14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti 

vypracovala   

15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti 

16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne   podpíše 

17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila 

(koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)  

18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti 

19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše. 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

 

PREZENČNÁ LISTINA – online pedagogický klub 15.4.2021 

 

Prioritná os :  Vzdelávanie  

Špecif i cký  c ie ľ :  1.1.1 Zvýš iť  ink luz ívnosť  a  rovnaký  prís t up ku kval itnému  

vzdelávaniu a  z lepš i ť  výs ledky  a  kompetencie  det í  

a ž iakov  

Pri j ímateľ :  Stredná od borná škola  dop ravná  

Názov  projektu:  Zvýšenie  kval ity  odborného  vzdelávania  a  prípravy  na 

Strednej  od bornej  škole  d opravnej  

Kód ITMS p rojektu:  312011Z824  

Názov  pedagog ického k lubu :  K lub odb orných  uč iteľov  
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