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Správy

11. Manažérske zhrnutie:
krátka anotácia, kľúčové slová
plán práce ldubu, analýza súčasného stavu, gramotnosti, rámcový program

Úvodné stretnutie pedagogického klubu bob zamerané na hlavně ciele, rámcový program a úlohy

stretnutí čbenov klubu v novom školskom roku 2022-23. Členovia klubu zhodnotili predchádzajúee

aktivity klubu v školskom roku 202 1-22. Členovia pedagogického klubu následne urobili stručnú

analýzu súčasného stavu so zameraním na čitateľskú, finančnú, matematickú, informačnú a digitálnu

gramotnosť.

Členovia klubu prerokovali a schválili plán práce klubu.



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

. Úvod — otvorenie prvého stretnutia
Na úvodnom stretnutí sa stretli pedagogickí zarnestnanci, ktorí sú členrni klubu, zhodnotili aktivity

a činnosť klubu v predchádzajúcorn školskom roku.

• Prerokovanie plánu práce klubu, návrhy na dopinenie a schválenie plánu práce klubu
Koordinátorka Mgr. G. Maruščáková oboznámila prítornných s plánom práce Idubu. Členovia
klubu diskutovali o svojich návrhoch. Členovia diskutovali o cieľoch, úlohách a obsahovej náplni

čiimosti klubu.

o Analýza súčasného stavu
Členovia pedagogického klubu analyzovali úroveň čitateľskej, finančnej, matematickej,
informačnej a digitálnej gramotnosti v predmetoch dejepis a občianska náuka. Analyzovali

schopnosť čítania s porozumením u žiakov, rozvíjanie kompetencií, ktoré vedú k zlepšeniu
čitateľskej, finančnej, matematickej a informačnej gramotnosti. Špeciálnu pozornosť sme

venovali digitálnym zručnostiam vo vzt‘ahu k žiakom, na ktoré sa budeme v nasledujúcich
stretnutiach zameriavať.

• Obsahová náplň činností pedagogického klubu
Členovia klubu si rozdelili úlohy v rámci čiirností klubu so zameranim na:

- Čítanie grafov a získavanie informácií z tabuliek
- Rozvíjanie tvorivosti a flexibility vo vyučovaní

- Skupinové vyučovanie
- Moderné vyučovacie postupy
- Didaktické liry v dej epise

- Využitie čitateľskej gramotnosti pri riešení úloh finančnej gramotnosti
Diskutovali sme o možnostiach záverečnej diagnostiky a výstupoch z pedagogických klubov.

Predmety HIS učia Mgr. G. Maruščáková /3.roč./a Mgr. S. Kútna /4.roč./
Predmety POV učia Mgr. G. Maruščáková /3.roč., 4.roč./a Mgr. S. Kútna !3.roč., 4.ročJ

13. Závery a odporúčania:

Koordinátorka Mgr. G. Maruščáková zbrnula priebeh stretnutia.

Na ďalšie stretnutie pedagogického klubu si členovia naštudujú:

Inforrnácie a postupy k čítaniu grafov a získavaniu informácií z tabuliek a ich využitie

v predmetoch HIS a POV



14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Gabriela Maruščáková

15. Dátum 19.09.2022
16. Podpis ~~.ĺkb..~_cAťk‘ř
17. Schválil (mcno, priczvisko) Ť 1411V J441 4a1%eůgq
18. Dátum « «-vč‘
19. Podpis

‘ ! GYMNÁZIiJ~fl
I Komenského 32 IPríloha: 0! Trebišoťj

PrezenČná listina zo stretnutia pedagogického klubu


