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Správy

11. Manažérske zhrnutie:

krátka anotácia, kl‘účové slová

Medzipredmetové vzťahy — téma extrémizmu a radikalizmu.

Diskusia učiteľov jednotlivých predmetov.



IIlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

. Úvod — otvorenie stretnutia pedagogického klubu
Clenovia PK sa v úvode zaoberali nastolením témy medzipredrnetových vzťahov so zameraním

Na ich prepojenie s prevenciou extrémizmu a radikalizmu. Dóvodomje rastúca polarizácia
v spoločnosti a nárast vplyvu extrémistických skupin na mladých ľudí.

. Analýza súčasného stavu
Členovia pedagogického klubu diskutovali o svoj ich skúsenostiach:

Naše skúsenosti ukazujú, želen veľmi málo žiakov dokáže poznatky zjedného predmetu

plynule aplikovať v mom predmete pri podobnej téme. Je teda na učiteľovi, aby zámerne

a cielene využíval medzipredmetové vzt‘ahy. Zhodli sme sa, že aktuálne ich aplikujeme hlavne

v oblasti projektovej výučby. Majú nasledujúci význam:

- ich uplatňovanie pomáha zvyšovať efektivitu a kvalitu vyučovania,

- ich uplatňovanie prispieva ku skvalitneniu a zefektívneniu vyučovacieho procesu,

- sú nevylmutne potrebné na vytvorenie ucelenej predstavy žiakov o spoločnosti,

- uľahčujú systematizovanie poznatkov, ich triedenie a používanie v mých oblastiach,

- získané vedomosti sa stávajú komplexnými, zlievajú sa do jedného uceleného obrazu,

- žiaci sa učia inysliet‘ v súvislostiach.

. Obsahová náplň činností pedagogického klubu

Členovia PK diskutovali a vymieňali si skúsenosti ohľadom danej problematiky.

Realizácia medzipredmetových vzt‘ahov vyžaduje spoluprácu vyučujúcich jednotlivých predmetov.

Čím lepšie sa to podarí, tým užšie bude prepojenie medzi poznatkami žiakov v ich vedomí.
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Musí spolupracovať s ostatnými vyučujúcimi. V diskusii sme si vymenili uplatňovanie týchto

vzt‘ahov v téme extrérnizmu a radikalizmu.

Diskutovali sme o vyučovacích hodinách na HIS zamerané na obdobie 2.svetovej vojny,

Slovenského štátu, Ideológií, SNP, Holokaustu:

- Hodiny nic sú zamerané len na samotný výklad učitel‘a, podávat‘ svoj názor žiakoni, ale

nechať ich, nech si svoj názor utvoria sami. Potom může nasledovať diskusia.

- Niekedy hodina pozostáva vyslovene len z otázok a odpovedí. Na hodinách pracujeme

nielen s učebnicami, ale aj s různymi didaktickými textami. Důležité sú aj dobové

dokumentárne filmy, pomocou ktorých žiaci můžu lepšie pochopiť ďanú dobu a l‘udí,

ktorí v nej žili.

- veľmi důležité sú medzipredmetové vzťahy a to najmá hodiny POV, OBN, GEG, dR,

kde sa tiež otvára priestor na diskusiu o xenofóbii a rasizme na Slovensku a v Európe.

Závery a odporúčania:

Koordinátorka Mgr. G. Maruščáková zhrnula priebeh stretnutia.

Na ďalšie stretnutie pedagogického klubu sa členovia pripravia na tému Moderné vyučovaci
postupy- výmena skúseností z vyučovacích hodin.
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