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11. Manažérske zhrnutie:  

Krátka anotácia, kľúčové slová 

 

 

Použitie pomôcok, MPG 

 

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

 

      

     Učitelia na hodine biológie v 8. ročníku pri opakovaní učiva jednotlivých 

celkov o ľudskom tele použili prezentáciu, v ktorej bolo zhrnuté učivo 

o jednotlivých častiach ľudského tela. Na ukážku pridávame vybrané 

printscreeny z prezentácie... 



 

 

 

V ďalšej časti hodiny žiaci vyhľadávali na tabletoch podľa pokynov učiteľov 

dané úlohy.... pridávame foto ako žiaci na hodinách pracovali. 



  

  

 

      Zaužívané metódy a formy vyučovania musí zákonite meniť aj škola, 

ktorá pripravuje jedinca na to, aby bol schopný adaptovať sa na meniace sa 

požiadavky. Vplyv vedecko–technického pokroku na výchovu a vzdelávanie 

je spoločenský problém, kde treba riešiť hlavne rozpor medzi množstvom 

nových poznatkov v jednotlivých vedných odboroch a edukačnými 

možnosťami školy. Tablety sa využívajú na  hodinách MPG ako  motivačný, 



ale aj  výchovný prvok. Žiaci samostatne vyhľadávajú veci na webe 

k preberanej látke, každý odprezentuje čo našiel. Po splnení úloh sa žiaci 

môžu na tabletoch zahrať hry, pozeranie videí,, či počúvanie hudby.      

13. Závery a odporúčania: 

      
           

     Závery z pedagogických rád a pracovných porád implementujeme do našich 

zasadnutí  klubu MPG. Zároveň si navzájom vymieňame skúsenosti 

z jednotlivých vyučovacích hodín zameraných na MPG.   
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