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Správy

11. Manažérske zhrnutie:

krátka anotácia, kl‘účové slová

Príprava záverečnej diagnostiky

Rozdelenie úloh, časový harmonogram, ciel‘.



12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

. Úvod — otvorenie stretnutia PK
Clenovia PK si rozdelili úlohy ohľadom záverečnej diagnostiky.

Pedagogický klub má 3 členov, vyučujúcich predmety dejepis, občianska náuka a slovenský jazyk

a literatúra. Vo svojej práci sa členovia klubu zamerali na podporu jednotlivých

gramotností vo vzdelávaní na škole. Zamerali sme sa na tie oblasti, ktoré súvisia hlavne s prepoje —

ním na uplatnenie vedomostí v praxi. Na základe diagnostiky na svojich stretnutiach sme sa zame -

rali na uplatnenie aktivizujúcich rnetód podl‘a náročnosti učiva s cieľom pribiížiť ho

žiakom čo najprijateľnejšou formou.

. Analýza súčasného stavu
Č!enovia PK si rozdelili úlohy v rámci zmapovania a diagnostiky nasledujúcich oblastí:

Mgr. G. Maruščáková

- Úroveň získania nových informácií v oblasti rozvoja čitatel‘skej gramotnosti žiakov,

- Prieskunmo-analytickú a tvorivú činnosť týkajúcu sa výchovy a vzdelávania

Mgr. S. Kútna

- identifikovanie problémov vo vzdelávaní a možné spósoby ich riešenia,

PhDr. Nováková

- výmena skúseností pri využívaní moderných vyučovacích postupov a metód podporujúcich

inovácie vo vzdelávaní

. Obsahová náplň činností pedagogického klubu
Vzhľadom na postupné ukončenie pedagogických klubov snie analyzovali využívanie pomócok,
literatúry, pracovných zošitov a príslušnej teclmiky v rámci rozvoja gramotností.

Mgr. S. Kútna postupne vypracuje písomný výstup z pedagogických klubov za školský rok

2022/2023.
Analyzovali sme, do akej miery bola činnosť nášho pedagogického klubu prínosom pre učiteľov

aj žiakov pri dosahovaní cieľov, ktoré sme si vytýčili v rámci rozvoja jednotlivých gramotností.
Pre diagnostiku je potrebné hodnotiť nielen kompletné parametre čítania žiaka, ale aj jeho never

bálny prejav.

Závery a odporúčania:

Koordinátorka Mgr. G. Maruščáková zhrnula priebeh stretnutia.

Na ďalšie stretnutie pedagogického klubu sa členovia PK pripravia na tému Analýza záverečnej
diagnostiky
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Priori na os Vzdelávanie

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: Gynmázium, Komenského 32, 075 01 Trebišov

Dátum konania stretnutia: 12.12.2022

Trvanie stretnutia: od 13.30 hod do 16.30 hod

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

Meno a priezvisko Podpis

Mg. Slavomíra Kútna y1‘ ~„ Gymnázium, Komenského 32, Trebišov

Mgr. Gabriela Maruščáková Gymnázium, Komenského 32, Trebišov

PhDr, Jana Nováková Gymnázium, Komenského 32, Trebišov

Inštitúcia

Specifický cieľ

Prijímateľ

Názov projektu

.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký pristup ku
kvalitnému vzdelávaniu a zlepšif výsledky a kompetencie detí
a žiakov

Gymnázium, Komenského 32, 075 01 Trebišov

Rozvíjanie matematickej, finančnej, čitatel‘skej a prírodovednej
gramotnosti - nevyhnutný predpoklad na rozvíjanie kl‘účových
kompetencii a ziskavanie praktických a profesijných zručností
žiakov Gymnázia v Trebišove.

Kód projektu ITMS2OI4+

Názov pedagogického klubu

31201 1U093

5.6.4. Clovek a spoločnosť
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