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Správa o činnosti pedagogického klubu

1. Prioritná os Vzdelávanie
2. Špecifický cier 1.1 .1 Zvýšit‘ inkluzívnosť a rovnaký prístup ku

kvalitnérnu vzdelávaniu a ztepšiť výsledky a kompetencie
deti a žiakov

3. Prijímateľ Gymnázium, Komenského 32, 075 01 Trebišov
4. Názov projektu Rozvíjanie matematickej, finančnej, čitateľskej a prírodo

vednej gramotnosti - nevyhnutný predpoklad na rozvíjanie
kľúčových kompetencif a ziskavanie praktických a profe
sijných zručností žiakov Gymnázia v Trebišove.

5. Kód projektu ITMS2OI4+ 31201 1U093
6. Názov pedagogického klubu 5.6.5. Matematika a práca s informáciami
7. Dátum stretnutia pedagogického klubu 19.9. 2022
8. Miesto stretnutia pedagogického klubu Gymnázium, Komenského 32, 075 01 Trebišov, 1~NF1
9. Meno koordinátora pedagogického klubu Mgr. Dušana Čižmárová
10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej

správy www.gymtv.sk

11. Manažérske zhrnutie
kľúčové slová: skúseností s prírodovednou gramotnosťou v predmetoch klubu
krátka anotácia: Analýza realizovaných aktivít v rámci danej gramotnosti, diskusia
12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

1. Úvod — otvorenie stretnutia
2. Prírodovedná gramotnosť- skúsenosti v rámci predmetov klubu
3. Rozvoj digitálnej gramotnosti
4. Odporúčania pre vyučujúcich

1. Stretnutie bob otvorené koordinátorom klubu, zúčastnení podľa prezenčnej listiny
2. Členovia klubu sa podelili o skúsenosti s prírodovednou gramotnosťou v rámci predmetov

klubu.
Zaujímavou aktivitou v spolupráci so žiakmi školy bola aktivita v rámci DOD zameraná na tému
VODA — kde sa prepojili poznatky o danej téme z pohľadu predmetov fyzika, chémia a biológia.
Pri rozvíjaní prírodovednej gramotnosti na hodinách fyziky používajú experimenty (napr. rózne
otázky můžu viesť k róznym vedeckým výskumom), v matematike v prepojení na biológiu bola
zaujímavá téma „Zlatého rezu“ pripravená žiakmi na hodinách Praktická matematika.
V matematike — štatistike išbo o zber údajov (napr. kvantitatívne — z meraní, kvalitatívne — z po
zorovaní) a meranie (napr. zahrnutá neurčito«, opakovateťnosť, odchýlky, presnosť—z pohYadu
vybavenia aj postupov).
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Vo fyzike sa používa lnteraktívne e-učebnice fyziky na CD

3. Digitálna kompetencia zahřňa sebaisté, kritické a zodpovedné využívanie digitálnych technológií
na vzdelávanie, prácu a účasť na dianí v spoločnosti, ako aj interakciu s digitálnymi technoló
giami. Zahřňajú informačnú a dátovú gramotnosť, komunikáciu a spoluprácu, mediálnu gramot
nost, tvorbu digitálneho obsahu (vrátane programovania), bezpečnost (vrátane digitálnej po
hody a kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti), otázky súvisiace s duševným vlastníc
tvom, riešenie problémov a kritické myslenie.
Jednotlivci by mali:
chápať, ako digitálne technológie můžu prispievat ku komunikácii, tvorivosti a inovácii, a mali by
vediet, aké príležitosti, obmedzenia, vplyvy a riziká predstavujú,
chápat všeobecné zásady, mechanizmy a logiku vyvíjajúcich sa digitálnych technológií a poznat
základné funkcie a spósoby použitia róznych zariadení, softvérov a sietí,

mať kritický prístup k platnosti, sporahlivosti a vplyvu informácií a údajov dostupných vďaka di
gitálnym prostriedkom a poznat právne a etické zásady súvisiace s prácou s digitálnymi techno
lógiami,

byť schopní používať digitálne technológie na podporu svojho aktívneho občianstva a sociál
neho začlenenia, spoluprácu $ ostatnými a kreatívnosť pri dosahovaní osobných, sociálnych
alebo obchodných cieľov.

Zručnosti zahřňajú schopnost:
pristupovať k digitálnemu obsahu, používat ho, filtrovat, hodnotit, tvorit, programovat a zdieľat
digitálny obsah,
nadit a chránit informácie, obsah, údaje a digitálne identity, ako aj rozoznávat softvéry, zariade
nia, umelú inteligenciu alebo roboty a efektívne s nimi pracovat.

Európska komisia publikovala Európsky rámec digitálnej kompetencie pre občanov (DigComp),
ktorý sa stal referenciou pre rozvoj a strategické plánovanie iniciatív v oblasti digitálnych kompe
tencií na európskej úrovni aj na úrovni členských štátov. DigiComp popisuje formou vzdelávacích
výstupov (podra Bloomovej taxonómio) pät oblastí digitálnych spósobilostí na ůsmich úrovniach
náročnosti, ktoré korešpondujú s Európskym kvalifikačným rámcom (EKR). Opis každej úrovne
obsahuje vedomosti, zručnosti a postoje opísané v jednom deskriptore pre každú úroveň každej
kompetencie. DigiComp definoval tieto oblasti kompetenci‘ ako základ pre digitálnu gramotnost
jednotlivcov na různych úrovniach ovládania as různou úrovňou samostatnosti:

Oblasti: lnformačná a dátovú gramotnost
1.1 Prehliadanie, vyhíadávanie, filtrovanie údajov, informácií a digitálneho obsahu
1.2 Vyhodnocovanie údajov, informácií a digitálneho obsahu
1.3 Správa údajov, informácií a digitálneho obsahu
Oblast 2: Komunikácla a spolupráca
2.1 Interakcia prostredníctvom digitálnych technológií
2.2 Zdieľanie prostredníctvom digitálnych technológií
2.3 Zapojenie sado občianskeho života prostredníctvom digitálnych technológií
2.4 Spolupráca prostredníctvom digitálnych technológií
2.5 Netiketa (Etiketa v sietach)
2.6 Správa digitálnej identity
Oblast 3: Tvorba dlgitálneho obsahu
3.1 Vývoj digitálneho obsahu



3.2 Integrácia a prepracovanie digitálneho obsahu
3.3 Autorské práva a licencie
3.4 Programovanie
Ob!asť4: Bezpečnosť
4.1 Ochranné zariadenia
4.2 Ochrana osobných údajov a súkromia
4.3 Ochrana zdravia a pohody
4.4 Ochrana životného prostredia
Ob!asť 5: Riešenie prob!émov
5.1 Riešenie technických problémov
5.2 Identifikácia potrieb a technologické riešenia
5.3 Kreatívne využívanie digitálnych technológií
5.4 ldentifikácia medzier v digitálnej kompetencfl

4. Integrovaný e-Iearning je nová stratégia vyučovania a učenia sa prírodovedných a technických
predmetov. Pri jej uplatňovaní vo vyučovacom procese sa postupuje od pozorovania a násled
ného experimentovania pomocou reálnych resp. reálnych vzdialených experimentov cez virtu
Mne experimenty (interaktívne simulácie a aplety) až k overovaniu experimentálne získaných po
znatkov pomocou e-vzdelávacích materiálov. S využívaním všetkých troch zložiek integrovaného

e-Iearningu dostáva projektové vyučovanie nový rozmer. Pósobenie na žiaka je komplexné. Zväč
šuje sa počet zdrojov informácií, ich róznorodosť, forma ich spracovania, spósoby prezentácie
výsledkov a pod.

13. Závcry a odporúčania:

Koordinátorka klubu zhrnula priebeh stretnutia. Vyzvala kolegov, aby si na ďalšie stretnutie:

Pripravili zhodnotenie hospitácií
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14. Vypracoval (meno, priezvisko) RNDr. Miroslav Telepovský

15. Dátum 19.9. 2022
16. Podpis ĺ~. ĺ~‘ĺ
17. Schválil (meno, priezvisko) Mgr. ~Aana Čižmárová X
18. Dátum 19.9. 2022 1-‘
19. Podpis Ú.



Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Priloha správy o činnosti pedagogického klubu
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PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: Gymnázium, Komenského 32, 075 01 Trebišov

Dátum konania stretnutia: 19. 09. 2022

Trvanie stretnutia: od 13.30 hod do 16.30 hod

Zoznam účastníkov členov pedagogického klubu:

Prioritná os Vzdelávanie

pccifický ciď

Prijímateľ

Názov projektu

1 .1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku
kvalitnému vzdelávaniu a zlepšit‘ výsledky a kompetencie detí a
žiakov
Gymnázium, Komenského 32, 075 01 Trebišov

Rozvíjanie matematickej, finančnej, čitatel‘skej a prírodovednej
gramotnosti - nevyhnutný predpoklad na rozvíjanie kl‘účovýcb
kompetencií a získavanie praktických a profesijných zručností

________________________________ žiakov_Gymnázia_v_Trebišove.
Kód projektu 1TMS2014+

Názov pedagogického klubu 5.6.5. Matematika a práca s informáciami

31201 1U093

PodpisMeno a priezvisko

Mgr. Dušana Čižmárová

Mgr. Róbert Janok

RNDr. Miroslav Telepovský
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