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Správy

11. Manažérske zhrnutie:
krátka anotácia, kl‘účové slová

Hodnotenie hlavných ciel‘ov, rámcového programu a úloh stretnutí klubu

Vypracovanie hodnotiacej správy o priebehu a plnení ciel‘ov a rámcového programu stretnutí klubu



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

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

. Hodnotenie hlavných ciel‘ov, rámcového programu a úloh stretnutí klubu

Pedagogický klub tvoria traja učitelia s aprobáciami dejepis, občianska náuka a slovenský jazyk.
Členovia klubu sa stretávajú podl‘a vopred dohodnutého harmonogramu. Práca klubu sa realizuje
na základe vopred stanoveného plánu. Jednotliví členovia klubu prispievali svojimi nápadmi,
postrehmi z hodIn a skúsenosťami. Riešili sa problémy, které sa bežne objavujú v rámci
vyučovacích hodín i mimo nich a súvisia s prácou klubu. Špeciálne sa členovia klubu zaoberajú
problémami dištančného vzdelávania.

. Príprava hodnotiacej správy o priebehu a plnení ciel‘ov a rámcového programu stretnuti
klubu

Medzi základné témy klubu v patrila analýza vyučovacích hodIn zamcraných na rozvoj
prírodovednej, finančnej a čitateřskej gramotnosti v rámci dejepisu a občianskej náuky. Ďalšie
kluby sú zamerané na prezentovanie skúseností s implementáciou inovatívnych metód $

dórazom na rozvoj kritického myslenia. Členovia klubu diskutovali o tom, čo robí žiakom
najväčšie problémy a hl‘adali riešenia ako tieto problémy odstrániť. Špeciálne sme sa zaoberali
spósobmi rozvíjaniajednotlivých gramotností v období dištančného vzdelávania.
Členovia klubu hodnotili:
Č itatel‘skú ~ramotnosť
schopnost‘ žiakov čítat‘ s porozumením súvislé texty a rozumieť grafom, diagramom a
tabul‘kám v kontexte histórie,
schopnost‘ žiakov porovnávat‘ historické pramene a pochopit‘ kontinuitu histórie pomocou
čítania S porozumením
odlíšiť pravdu od f~kcie, rozv~jat‘ kritické myslenie
Finančná ~ramotnosť
schopnost‘ rozvíjat‘ zručností, aby žiak aktívne vystupoval na trhu finančných produktov a služi
naučit‘ sa rozeznávat‘ riziká v riadení vlastných financií,
stanovit‘ si finančné cide a naplánovať si ich dosiahnutie.
Matematická ~ramotnosť
- schopnost‘ žiakov poznať a pochopit‘ úlohu ktorú zohráva matematika v každodennom živote,
robit‘ dobre podložené úsudky
Informačná a di~itálna ~ramotnosť
spósobilosf interaktívne využívat‘ techniku, súhrn schopností a znalostí žiaka prijímat‘,
chápat‘ a vyhodnocovat‘ informácie z hľadiska ich dóveryhodnosti, účelnosti a reálnej
informačnej hodnoty, spósobilost‘ porozumiet‘ informáciám a používať ich v formátoch
z róznych zdroj Ov

o Obsahová náplň činností pedagogického klubu
Členovia klubu si rozdelili úlohy v rámci činností klubu:

Zabezpečit‘ realizáciu odporúěaných analyzovaných aktivít v rámci POV
Zabezpečit‘ realizáciu odporúčaných analyzovaných aktivít v rámci HS

13. Závery a odporúčania:

Koordinátorka Mgr. G. Maruščáková zhrnula priebeh stretnutia.

Na d‘alšom stretnutí bude témou - Hlavné ciele, rámcový program a úlohy stretnutí
pedagogického klubu v d‘alšom období
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