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Správy

1 1. Manažérske zbrnutie:

krátka anotácia, ld‘účové slová

Analýza realizovaných aktivit

Výmena skúseností



Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

• Úvod — otvorenie stretnutia pedagogického klubu

Členovia PK sa v úvode oboznámili s aktuálnou témou Analýza realizovaných aktivit

a výmena skúseností.

. Analýza súčasného stavu
Členovia PK analyzovali realizované aktiviLy na vyučovacích hodinách, vyinieňali si skúsenosti z
hodín POV a HIS.

V rámci POV sme diskutovali o realizácii vyučovacích hodin z těm psychológie, sociológie a
politológie a ekonórnie:

- V rámci práce s IKT sme používali na prácu na hodinách tablety v rámci individuálnej i
skupinovej práce — v rámci práce na aktuálnych témach. V rámci psychológie téma psychických
dispozícií osobnosti a prekonávania záťažových situácií. Analyzovali sme za pomoci získavania dát
z internetu problémy spoločnosti dcmografiu, problémy mcnšín, prejavy intolerancie. Na hodinách
POV sme zrealizovali aktivity zamerané na pochopenie fungovania médií a prevenciu pred
konšpiračnými teóriami a dezinformáciami.

V rámci HIS sa veľmi osvedčila práca s interaktívnou tabuľou — využívali sme prácu s portálmi
s historickými prameňrni — karikatúry a písomné pramene, s audiovizuálnymi prameňmi . Aktuálne
témy dejín 20.storočia — predovšetkým studenej vojny až po súčasnosť — sme učili aj s využitím
brainstormingu a následnou diskusiou. Vel‘mi sa to osvedčuje predovšetkým v rozvíjaní schopnosti
zaujať stanovisko k danej problematike.
V rámci ekonomických tém posilňujeme matematickú a finančnú gramotnosť — priamo za pomoci

IKT, tabletov a interaktívnej tabule pracujeme priamo s aplikáciami bánk, stránkami ekonomických
portálov. Hodiny sú zamerané prakticky — kľúčovou je práca študenta.

. Obsahová náplň činností pedagogického klubu

V rámci výmeny skúseností z vyučovacích hodin sme sa zamerali na výmenu skúseností v oblasti
čitatel‘skej a finančnej gramotnosti:

- Zdiel‘anie skúseností v oblasti analýzy písonmých prameňov
- Analýza karikatúry a práca s editorom dej episných máp
- Skúsenosti s využívaním kurzov a testov finančnej gramotnosti — pripravené Národnou bankou

Slovenska
- Skúsenosti s prácou s grafmi, tabuľkarni a nákresmi v rámci rozvoja čitateľskej gramotnosti

Zameriavame sa predovšetkým na:
schopnosť žiakov čítať s porozumením súvislé texty a rozumieť grafom, diagramom
a tabuľkám v kontexte histórie,
schopnosť žiakov porovnávať historické pramene a pochopiť kontinuitu histórie pomocou
čítania 5 porozumením
odlíšif pravdu od fikcie, rozvíjať kritické myslenie
schopnosť rozvíjat‘ zručností, aby žiak aktívne vystupoval na trhu finančných produktov a služieb
naučiť sa rozoznávať riziká v riadeni vlastných flnancií,
stanoviť si finančně ciele a naplánovať si ich dosiahnutie

Závery a odporúčania:

Koordinátorka Mgr. G. Maruščáková zhrnula priebeh stretnutia.

Na ďalšie stretnutie pedagogického klubu sa členovia pripravia na tému Hodnotenie hlavných
cieľov, rámcového programu a úbh stretnuti klubu
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