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Správa o činnosti pedagogického klubu

1. Prioritná os
2. Špecifický cieľ

Vzdelávanie
1.1.1 Zvýšiť inkluzfvnosf a rovnaký prístup ku
kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a
kompetencie det! a žiakov
3. Prijímatel‘
Gymnázium, Komenského 32, 075 01 Trebišov
4. Názov projektu
Rozvíjanie matematickej, finančnej, čitatel‘skej
a prírodovednej gramotnosti nevyhnutný predpoklad
na rozvíjanie kl‘účových kompetenci! a získavanie
praktických a profesijných zručností žiakov Gymnázia
v Trebišove.
5. Kód projektu ITMS2O14+
31201 1U093
6. Názov pedagogického klubu
5.6.5. Matematika a práca s informáciami
7. Dátum stretnutia pedagogického klubu 14. 06. 2021
8. Miesto stretnutia pedagogického klubu Gymnázium, Komenského 32, 075 01 Trebišov, INF1
9. Meno koordinátora pedagogického
Mgr. Dusana Cizmarova
klubu
10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej
Správy
nww.gymw.sk
-
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11. Manažérske zhrnutie Hospitačná činnosť
kl‘účové slová: analýza činností, odporúčania
krátka anotáeia: zhodnotenie práce pedagogického klubu
12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:
1.
2.
3.
4.
5.

Úvod otvorenie stretnutia
TVVP v predmetoch klubu
Analýza realizovaných aktivít
návrhy na zlepšenie práce klubu
Prínos klubu za polrok

1.

Stretnutie bob otvorené koordinátorom klubu, zúčastnení podl‘a prezenčnej listiny‘

—

2. Zopakovali sa výstupy z poslednej polročnej analýzy o výstupných vedomostiach
a zručnostiach ktoré by mali mat‘ žiaci Po skončení ZS a po skončení SS, ak sa predpokladá
ich následné štúdium na VS, ktorá potrebuje matematiku, fýziku a informatiku
Prošli jednotlivé TVVP z hľadiska časového skizu spósobeným pomalším tempom počas
dištančnej výučby a ich následnej úpravy v nadchádzajúcom období v prípade
dištančného/prezenčného vyučovania
‚

-

3.
-

Zanalyzovali sa realizované aktivity v rámci predmetov klubu:
Junior níboj
MAKS
Expert Geniality show
KOMPARO
TESTOVANIA 9- matematika
IT Fitnes test

4. Členovia klubu navrhli aktivity na zlcpšenie práce klubu:
Pred jednotlivými kolami olympiád a súťaží posilnit‘ prípravu formou konzultácií a účasfou
na korešpondenčných seminároch
Príprava formou bůžku na Testovanie 9 z matematiky
organizovat‘ školské sút‘aže na posilnenie predmetov PK
zapojiť žiakov do aktivít školy v rámci činností pedagogického klubu
účast‘ členov klubu na školeniach podporujúcich digitalizáciu v predmetoch klubu
zaviesť pravidelnost‘ stretnutí na výmenu skúseností vo vyučovaní aj rnedzi členmi mých
pedagogických klubov
-

-

-

5. Medzi prínosy PK členovia začlenili:
získanie nových znalostí o finančnej gramotnosti
získanie nových materiálov k výučbe predmetov klubu
pravidelná výmena skúseností a názorov
odporúčania k zvýšeniu aktivity žiakov na VH
možnost‘ nešit‘ problémy
získanie nových poznatkov potrebných k dištančnému vzdelávaniu

-

t2. Závery a odporúčania:
Koordinátorka klubu zhrnula stretnutie. Odporúčame zakomponovat‘ jednotlivé návrhy aktivit do
jednotlivých VH v rámci svojich predmetov.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Vypracoval (mono, priezvisko)
Dátum
Podpis
Schválil (meno, priezvisko)
Dátum
Podpis

vlgr. Anna Sokolová

14.06. 2021
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Mgr. Dušana Čižmárová
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