
ŠKOLSTVA. VEQY. : a ~ OPERAČNÝ PROGRAM
M~NI&T(RSTVO EURÓPSV‘M)NIA e

VÝSKUMU A Špoatu .~ . Európnky „n‘ó~ny rond S S ® ĽUDSKĚ ZDROJE
SLOVENSK~ REPV~LIKV Európnky lend r~IonMnndo rozvoja a a a

Správa o činnosti pedagogického klubu

1. Prioritná os Vzdelávanie
2. Špecifický cid‘ 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký pristup ku

kvalitnému vzdelávaniu a zlepšit‘ výsledky a
kompetencie detí a žiakov

3. Prijírnateľ Gynmázium, Komenského 32, 075 01 Trebišov
4. Názov projektu Rozvij anie maternatickej, fmnančnej, čitateľskej

a prírodovednej gramotnosti - nevyhnutný predpoklad
na rozvíjanie kl‘účových kompetencií a získavanie
praktických a profesijných zručností žiakov Gymnázia
v Trebišove.

5. Kód projektu ITMS2O14+ 31201 1U093
6. Názov pedagogického klubu 5.6.4. Človek a spoločnosť
7. Dátum stretnutia pedagogického Hubu 05.12.2022
8. Miesto stretnutia pedagogického klubu OU DEJ
9. Meno koordinátora pedagogického Mgr. Gabriela Maruščáková
klubu
10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej www.~ymtv.sk

Správy

11. Manažérske zhrnutie:

krátka anotácia, kľúčové slová

Využitie čitateľskej gramotnosti pri riešení úloh z finančnej gramotnosti.

Stretnutie pedagogického klubu bob zamerané na čítanie odborného a vedeckého textu s porozumením,

využitie infonuácii pri aplikácii poznatkov a analytickom myslení.



12. Hlavné body, témy stretnutia, zJ‘rnutie priebehu stretnutia:

• Úvod — otvorenie stretnutia PK
Pedagogickí zamestnanci, ktorí sú členmi klubu, sa zaoberali témou využitie čitateľskej

gramotnosti pri riešení úloh z finančnej gramotnosti. Čítanie s porozumenhm by malo byt‘

súčasťou väčšiny vyučovacích hodín v rámci róznych predrnetov. Porozumenie textu, hlavne

učebného textu, je dóležitou podinienkou budúceho pochopenia učiva. Učenie sa nieje

zmysluplné a nieje efektívne, ked‘ v ňom chýba porozumenie.

o Analýza súčasnélio stavu

V rámci vyučovacích hodín predmetov HIS a POV pre 3. a 4.ročník v určitých témach zameraných

na rozvoj finančnej gramotnosti využívame rózne druhy úloh.

Ciel‘om týchto úloh zameraných na čítanie s porozumenímje overenie čitateľských kompetencií

žiakov — práce s informáciami, schopnosti žiakov interpretovať rózne druhy súvislých, menej

súvislých a nesúvislých textov, schopnosti argumentovat‘. Pri tvorbe úloh a textov zameraných na

finančnú gramotnosťje nutné brať do úvahy, že podstata ich riešeniaje vždy v texte.

V materiáloch na čítanie s porozumením sa najviac využívajú tieto druhy úloh:

- Zatvorené úlohy $ výberom odpovede

- Otvorené úlohy so stručnou odpoveďou

- Otvorené úlohy so stručnou odpoveďou

- Zatvorené usporiadacie úlohy

- Zatvorené priraďovacie úlohy

. Obsahová náplň činností pedagogického klubu
Clenovia PK si vymieňali praktické skúsenosti zjednotlivých vyučovacích hodin.

Koordinátorka PK prezentovala vytvorený materiál zameraný na čítanie s porozumením so

zameraním na finančnú gramotnosť — problematika štátneho rozpočtu, monetárnej a fiškálnej

politiky v praxi. Ďalej nasledovala ukážka najčastejšie využívaných druhov úloh na čítanie

s porozumením, ktorými sa prezentovali aj ostatní vyučujúci - členovia klubu. Stretnutie

pedagogického klubu ďalej pokračovalo diskusiou a výmenou skúseností v oblasti výberu textu

a tvorby úloh.

Analyzovali sme úlohy z Pracovného zašita úloh z finančnej gramotnosti pre žiakov a učiteľov

Stredných škól, ktoré vydala Národná banka Slovenska spolu s neziskovou organizáciou

JA Slovensko.

- Členovia PK prepájali potrebné texty s úlohami z ünančnej gramotnosti, analyzovali

grafy, tabuľky, využívali výpočty

Závery a odporúčaniat

Koordinátorka Mgr. G. Maruščáková zhnrnla priebeh stretnutia.

Na ďalšie stretnutie pedagogického klubu sa členovia PK pripravia na tému Analýza záverečnej
dia2nostikv
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