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1 1.

Manažérske zhrnutie:

krátka anotácia, kl‘účové slová
Hlavné ciele, rámcový program a úlohy stretnutí pedagogického klubu. Členovia klubu zhodnotili
predchádzajúee aktivity klubu. Členovia pedagogického klubu následne urobili stručnú analýzu
súčasného stavu so zameranim na čitateľskú, fmančnú, matematickú, infonnačnú a digitálnu
gramotnost‘.

Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:
‘Úvod otvorenie stretnutia pedagogického klubu
Clenovia PK sa v úvode zaoberali priebežným hodnotením hlavných cieľov, rámcového programu
—

a úloh stretnutí klubu po uplynutí určitého časového úseku.
Analýza súčasného stavu
Členovia pedagogického klubu diskutovali o svojich návrhoch. Členovia diskutovali o cieľoch,
.

úlohách a obsahovej náplni činnosti klubu. Členovia pedagogického klubu analyzovali
úroveň čitateľskej, fmančnej, matematickej, informačnej a digitálnej gramotnosti v predmetoch
dejepis a občianska náuka. Analyzovali schopnosť čítania s porozumením u žiakov,
rozvíj anie kompetencií, ktoré vedú k zlepšeniu čitateľskej, finančnej, maternatickej
a informačnej gramotnosti.
V rámci analýzy súčasného stavu konštatujeme, že sme sa kvalitatívne posunuli na vyššiu
-

-

-

-
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úroveň predovšetkým v nasledujúcich cieľoch z hl‘adiska gramotností:
schopnosti kriticky hodnotiť a vedieť z prečítaného vyvodiť závery
aplikovať získané teoretické vedomosti v praktických projektových činnostiach so zameraním
na aktualizáciu danej udalosti a jej význam pre súčasnosf
schopnosti zdieľať svoje zážitky a postoje z prečítaného s ostatnými žiakmi
systematickému používaniu IKT technológií
schopnosť zvládať rózne životné situácie z finančného hľadiska
.

Obsahová náplň činností pedagogického klubu

Členovia klubu si rozdelili úlohy v rámci činností klubu so zameraním na:
A, Prezentáciu skúseností z tvorby a skúseností s implementáciou inovatívnych metodických
materiálov vytvorených v procese vyučovania v tejto oblasti so zameraním na
projektové vyučovanie.
B, Rozvíj anie tímovej spolupráce pri vytváraní materiálov potrebných pre rozvoj
požadovaných gramotností v tejto oblasti so zameraním na prostriedky hodnotenia
čítania 5 porozumením
V rámci tejto časti sme diskutovali o čitatel‘ských kompetenciách, ktoré zahřňajú:
techniku čítania
schopnosť a proces pochopenia textu
schopnosf logicky spájať súvislosti, vyvodit‘ hlavné myšlienky, poučenia a závery
schopnost‘ konštruovať myšlienky nad rámec textu a spájať ich v kontexte s predošlými pomatkan
C, Výmena skúseností v oblasti medzipredmetových vzt‘ahov medzi členmi klubu
v tejto oblasti so zameraním na prevenciu extrémizmu a radikalizmu
D, Prezentácia noviniek a zaujímavostí z odbomej literatúry- v oblasti výmeny skúseností
—
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Závery a odporúčania:
Koordinátorka Mgr. G. Maruščáková zhrnula priebeh stretnutia.
Na ďalšie stretnutie pedagogického klubu sa členovia pripravia na tému Medzipredmetové
vzt‘ahy téma extrémizmu a radikalizmu, diskusia vyučujúcich jednotlivých predmetov.
—
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Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického Hubu
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