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Manažérske zhrnutie:

krátka anotácia, kl‘účové slová
Moderné vyučovacie postupy.
Výmena skúseností z vyučovacích hodín.

Hlavně body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:
• Úvod otvorenie stretnutia pedagogického klubu
Clenovia PK sa v úvode zaoberali témou Moderných vyučovacích postupov na projektových
vyučovacích hodinách. Táto téma úzko súvisí aj so zatraktívnenírn vyučovacích predmetov
pre študentov.
—

• Analýza súčasného stavu
V rámci fémy sme sa zarnerali na globálne rozvojové vzdelávanie. Toto vzdelávanie obohacuje
učebný proces zdórazňovaním globálneho kontextu týkaj úceho sa vzáj omného prepoj enia ľudí,
rniest,javov a udalostí v celom svete. Svet sa globalizoval najmä politicky, ekonomicky,
sociálne a inediálne.
Na základe doterajších skúseností z pedagogickej praxe konštatujeme, žeje stále menej potrebné
memorovať faktografické údaje. Dóležitéje učiť sav súvislostiach a disponovať nástrojmi,
ktoré umožňujú vyberať, spracovávat‘ a aplikovať získané vedomosti, schopnosti, zručnosti...
Globálne rozvojové vzdelávanie si prefo vyžaduje taký spósob vyučovania, ktorý dáva veciam
zmysel. V rámci

POV a HIS najčastejšie využívanw nasledujúce metódy:

-

dialogické (diskusné) metódy

-

metódy skupinového vyučovania a kooperatívneho učenia

-

projektové metódy

-

rnetódy rozvíjajúce kritické myslenie

.

Obsahová náplň činností pedagogického klubu

Členovia PK diskutovali a vyinieňali si skúsenosti ohľadoni danej problematiky. Analyzovali sine
~vp nlrt~vity, lctnrě “y1~~iv~‘n1e:

Brainwriting (BW)je písomná obdoba brainstormingu. Využitie tejto metódy je podobné ako
pri brainstonningu, rozdiel jelen ten, že nápady sa nehovoria, ale píšu. Je to vhodná metóda, ked‘
žiaci nechcú verejne diskutovať, majú obavy, psychické zábrany.
Najjednoduchšieje písanie nápadov na lístky

—

post-it, ktoré priebežne alebo koordinovane

Po skupinách prilepia na plagát s napísanou otázkou či problémoni Postupujeme podobne ako
pri braisntormingu. Platia pri torn nasledujúee pravidlá:
Pravidlo zákazu kritiky
-

Počas celého priebehu realizácie BS a BW treba vylúčiť akúkořvek kritiku a komentáre.

Pravidlo
-

—

kvantita vyvoláva kvalitu

Každý žiak a v neskoršej fáze všetci žiaci spoločne sa usilujú vyprodukovať čo najviac
asociácií.

Pravidlo vzájomnej inšpirácie
-

pravidlo vychádza zo synergického efektu, ak ľudia pracuj ú spoločne, navzáj om sa
inšpirujú, podporujú, rozvíjajú myšlienky ostatných

—

teda vyprodukujú viac, ako keby

pracovali individuálne.
Pravidlo úplnej rovnosti účastníkov
Závery a odporúčania:
Koordinátorka Mgr. G. Mamščáková zhrnula pňebeh atretnutia.
Na ďalšie stretnutie pedagogického klubu sa členovia pripravia na fému Historikova dielňa.
Diskusia analýza realizovaných aktivít návrhy na implementáciu do vzdelávacieho programu.
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