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Manažérske zhrnutie:

krátka anotácia, kl‘účové slová
Pojmové mapy, kľúčové slová
Zážitkové vyučovanie
Zážitkové vyučovanie ako možnosť rozvíj ania čitateľskej gramotnosti

12.

Hlavně body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Úvod otvorenie stretnutia pedagogického klubu
Clenovia PK sa v úvode oboznámili s aktuálnou témou zameranou na zážitkové vyučovanie.
.

—

• Analýza súčasného stavu
Členovia pedagogického klubu diskutovali, vyrnieňali si skúsenosti a analyzovali realizované
~ktivity v r~n~i pmjektnvýc‘h lind{n V r~n‘ri hndfn I-TIR n POV ~a 7~í*itkny‘ fonry ‚‘yii&‘vrniisi

využívajú v praktických častiach jednotlivých těm. Členovia PK sa zhodli na zásadách, ktoré pri
nich uplatňujú:
-

schopnost‘ vstrebávať informácie na základe intenzívnych emócií,

-

hľadanie netradičných riešení a spoločného prekonávania úloh a výziev
-

rozvíj anie tvorivých postupov, aktívne konanie,

-

lepšie vytváranie nefonnálnych vzťahov

-

intenzívne učenie z prežitkov namiesto zapamätávania si informácií.

V rámci predmetu HIS a hodin zameraných na 20.storočieje základom prežívanie:
zámerne vytváram situácie, v ktorých predpokladáme intenzívne prežívanie žiakov a tieto
zážitky využívame vo svojej ďalšej pedagogickej práci. Zážitkové vzdelávanie sa najviac
používa pri takom vzdelávaní, ktoré má za cieľ rozvíjanie vedomostí, zručností a osobných
dispozícií z priamej skúsenosti.
Na hodinách boli zrealizované nasledujúce f‘onny:

-

Simulačně hry

-

Inscenačné hry

-

Situačná dráma

-

Rolové hry

Obsahová náplň činností pedagogického klubu
Členovia PK vytvorili model simulačnej hry vhodnej pre rozvíjanie čitatel‘skej gramotnosti.
Cieľ: napodobnit‘ a kopirovať realitu založenú na hraní konkrétnych úloh Tieto úlohy sa nadia
pravidlami, ktoré skutočne existujú v reálnom svete žiaci pacujú s textom, prípadne s
.

—

inf‘ormáciami na internete. Po ukončení hry študenti diskutujú o situáciách, ktoré sa odohrali.
Tieto hry sú určené predovšetkým na trénovanie špecifických zručností, ktoré vedú k riešeniu
určitých situácií v reálnom prostredí. Študenti sa tak stretávajú a prijatím budúcej vlastnej inožnej
roly
Postup pri realizácii simulačnej hry:
opis pedagogických cieľov hry,
určenie hráčov a priebehu hry,
zhromažďovanie inateriálov potrebných na vytvorenie hry,
tvorba scenára hry, s ohľadom na konkrétne úlohy, prispósobeniejednotlivých častí hry, tvorba
harmonogramu a rozdelenie času na hru,
zhromažd‘ovanie materiálov pre hráčov čitateľská gramotnosť
tvorba pravidiel a inštrukcií pre hru,
organizácia technických prostriedkov (v prípade potreby)
vytvorenie plánu pre diskusiu a vyhodnotenie hry po jej dokončení.
—

Závery a odporúčania:
Koordinátorka Mgr. G. Maruščáková zhrnula priebeh stretnutia.
Na ďalšie strelnutie pedagogického klubu sa členovia pripravia na tému Rozvíjanie
matematickej a čitatel‘skej gramotnosti

vhodné metódy, formy a didaktické prostriedky.

Čítanie odborného a vedeckého textu s porozumením, využitie informácii pri aplikácii poznatkov
a analytickom myslení.
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Príloha:
Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

