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Správa o činnosti pedagogického klubu
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Manažérske zhrnutie:

krátka anotácia, kľúčové slová
Prostriedky hodnotenia čítania s porozumením, medzipredmetové vzťahy
Členovia pedagogického klubu sa zamerali na výmenu skúseností v oblasti hodnotenia aj v rámci
medzipredmetových vzťahov.

12.

Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

. Úvod

—

otvorenie stretnutia pedagogického klubu

Členovia PK sav úvode oboznámili s akwálnou Lémou foriem a prostriedkov hodnotenia čitania
s porozumením. V rámci analýzy medzipredmetových vzt‘ahov sa zamerali na prepojenie predmetov
DEJ, OBN, GEG
• Analýza súčasného stavu
Členovia pedagogického klubu analyzovali súčasný stav hodnotenia čítania s porozumenim
ti

žiakov. V súčasnosti v rámci priebežného hodnotenia využívajú riadené ústne skúšanic, písomné

práce a testy. Cicromje zapojit‘ u žinka čo najviac myšlicnkových a logických operácH.
V rámci predmetov sa v hodnoteni pribliada na:
1. Výsledky žiaka úroveň splnenia štandardu stanoveného ŠkVP.
-

-

Rozdiel medzi skutočným a naplánovaným stavom nám umožňuje hl‘adať príčiny daného
stavu a navrhovat‘ zlepšenie výsledkov.

2.

Výpovcdc žiakov
-

Ide o vyjadrenic názorov žiakov, rcflexia, sebareflcxia

-

Je to dóležitá spätná vázba

V rámci medzipredmetových vzťahov prepájarne predovšetkým učivo a informácie z DEJ
a OBN. V rámci Historického semináraje kľúčové prepojcnie s GEG. Praktická OBN má
prepojenie na SJL i fIKL.
. Obsahová náplň činností pedagogického klubu

Členovia klubu si vymenili skúsenosti a diskutovali o danej problematike.
V rámci prcpájania a využitia medzipredmctových vzt‘ahov sa súčasťou projektových vyučovacích
hodin zameriavajú aj na aktívny vstup žiakov do procesu hodnotenia a ich názory na:
-

Na zdroje textov !učebnica, kniha, internet...!

-

Na zaužívaný charakter práce s textom a následM porozumenie

-

Na možnosť výberu spósobu, ako nešit‘ úlohy v texte

-

Na obl‘úbené činnosti v práci s tcxtom

-

Na využitic čítania s porozumcním na mých predmetoch

-

Na možnosť výbew spolužiakov pri spolupráci pri riešení úloh

V rámci písomného hodnotenia sme analyzovali výhody a nevýhody testov:
Cloze test
G

—

—

na meranie pochopcnia vnútrovetných a medzivetných vzt‘ahov

test —je zameraný na jednoduché pochopenie mcdzivctných vzťahov

Závery a odporúčania:
Koordinátorka Mgr. G. Maruščáková zhrnula priebeh stretnutia.
Na d‘alšie stretnutie pedagogického klubu si členovia naštudujú:
Kl‘účové slová, pojmové mapy
—„

Best practiee“ z vlastnej vyučovaccj činnosti, výmena skúsenosti z vyučovacích hodin
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Priloha:
Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu
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