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Správa o činnosti pedagogického klubu
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Manažérske zhrnutie:
krátka anotácia, kl‘účové slová
Vzťah k prírode, enviromentálna problematika, dejepis, občianska náuka
Stretnutie pedagogického klubu bob zamerané na výmenu skúseností z vyučovacích hodín, diskusiu,
návrhy na zlepšenie
Členovia pedagogického klubu sa zamerali na výmenu skúseností $ aktualizáciou pedagogických
skúseností v období dištančného vzdelávania.

12.

Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Úvod otvorenie stretnutia pedagogického klubu
Na stretnutí PK sa stretli pedagogickí zamestnanci, ktorí sú členmi klubu. Oboznámili sa
sjednotlivými bodmi priebehu PK.
.

—

Vzťah k prírode v kontexte tém dejepisu a občianskej náuky
Členovia pedagogického klubu analyzovali obsah, ciele a problémy dištančného
vyučovania v predmetoch dejepis a občianska náuka vjednotlivých ročníkoch.
Následne diskutovali o vyučovacích metódach používaných vo vyučovaní, predovšetkým so
zameraním na tému rozvoja čitatel‘skej, informačnej a prírodovednej gramotnosti. Členovia PK
si vymieňali skúsenosti v oblasti zavádzania těm s prírodovednou problematikou v predmetoch
DEJ aOBN.
Ciel‘om zavádzania těm s prírodovednou problematikou je využívať prírodovedné skúsenosti
pre osobně rozhodovanie pri riešení a hodnotení róznych praktických každodenných problémov.
V rámci prírodovedných tém sa v osnovách DEJ a OBN venuje pozornosf skór ochrane prírody
a globálnym problémom Zeme, v rámci OBN hlavne v oblasti vyučovania politológie, práva
a ekonomiky.
Pre bežného žiaka sú globálne environmentálne problémy často veřmi vzdialené, abstraktné a
t‘ažšie pochopitel‘né. Prezentácia následkov globálnych environmentálnych problémov v róznych
médiách vyvoláva pocit bezmocnosti ovplyvniť možnosť ich riešenia.
Členovia PK si vymieňali skúsenosti so začleňovaním týchto těm:
Praktická občianska výchova 3. a 4. ročník— odvetvia práva, l‘udské práva !globálne problémy!,
fiIo~pf1~
.

Historický seminár 3. ročník

—

enviromentálna problematika zapracovaná do dej ín 20.storočia

Obsahová náplň činností pedagogického klubu
Členovia klubu si vymenili skúsenosti v oblasti podporovania zavádzania těm zameraných na
budovanie vzt‘ahu k prírode. V rámci tejto témy diskutovali o možnostiach rozvíjaní gramotností
Skúsenosti z vyučovacieho procesu ukazujú, že pre predmety PKje vhodné začlenif do
vyučovacích hodín nasledujúce oblasti:
A, Trvalo udržatel‘ný rozvoj
začlenenie koncepcie trvalo udržatel‘ného rozvoja— ekologizácia technológií,
ekonomických a legislatívnych nástrojov
Praktická občianska výchova 4.ročník
Téma začlenená do tematického celku Ekonómia a ekonomika
vyučujúci odporúčajú kombinovat‘ prácu s internetovými zdrojmi vyhl‘adávanie
aktuálnych informácií o vplyve prírodného prostredia, vzt‘ahu človeka k nemu na oblast‘
ekonomického života a naopak
porovnávanie pozitiv a negatív trvale udražateľného spósobu života.
.
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-

—

-

B, Sociálne a hodnotové faktory a krajina
pochopiť osobitosti človeka a l‘udskej populácie v prírodnom systéme, závislosť človeka
od prírody, vytváranie a pestovanie vzt‘ahu k prírode a jej význam pre človeka,
—

predstavenie životného štýlu zlučitel‘ného s princípmi a kritériami trvalo udržatel‘ného
rozvoja
Historický seminár 3.ročník:
Problematika včlenená do tém 20.storočia dósledky I. a 2.svetovej vojny, nebezpečenstvo diktatúr,
negatíva konkrétnych historických udalostí na prírodné prostredie.
—
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Závery a odporúčania:

Koordinátorka Mgr. G. Maruščáková zhrnula priebeh stretnutia.
Na ďalšie stretnutie pedagogického klubu si členovia naštudujú:
Téma Didaktické hry
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16.
17.
18.
19.
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efektivita využitia didaktických hier vo vyučovaní
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Priloha:
Prezeněná listina zo stretnutia pedagogického klubu

