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Správa o činnosti pedagogického klubu
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Vzdelávanie
1.1.1 Zvýšit‘ inkluzívnosf a rovnaký prístup ku
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kompetencie detí a žiakov
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11. Manažérske zhrnutie:
kl‘účové slová:
sebareflexia, korekcia činnosti, ciele, úlohy, náplň, stratégia, spósob d‘alšej činnosti PKP
krátkaanotácia:
Aktuálne stretnutie PKP bob zamerané na krátke zhodnotenie doterajšej činnosti klubu, na pozitíva
a negativa a z toho vyplývajúcu sebareflexiu a korekciu v d‘alšom období činnosti klubu. Boli
stanovené cide, úlohy a spósob ich realizácie v činnosti PKP v nasledujúcom školskom roku
2021/2022. Clenovia klubu nešili stratégie, obsahová náplň a organizačnú stránku jednotlivých
stretnutí klubu.
12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:
o

Otvorenie zasadnutia klubu.
o Otvorenie úvodného stretnutia členov klubu v školskom roku 202 1/2022
koordinátorkou PKP a oboznámenie sa s cieľom a programom stretnutia.

.

Zhrnutie podnetov na raeionalizáciu fungovania klubu vyplývajúce z doterajšej
činnosti.
o Koordinátorka struěne zhrnula negativa a pozitíva z doterajšej činnosti klubu a z toho
vyplývajúce podnety na zlepšenie činnosti klubu v nasledujúcom školskom roku.

.

Oboznárnenie sa s ciel‘mi, úlohami a obsahovou náplňou činnosti klubu na školský rok
2021/2022 :
o

Základnou tilozotiou činnosti klubu je budovanie vzájomnej spolupráce učitel‘ov

prírodovedných predrnetov, realizácia výmeny skúsenosti z dobrej praxe, zlepšenie
kooperácie a vzájornnej komunikácie.

o

Súčast‘ou obsahovej náplne činnosti klubu bude:
V zážitkové vyučovanie ako možnost‘ rozvíjania prírodovednej gramotnosti)
~ čítanie odborného a vedeckého textu s porozumenfrn,
V tvorba testov s vhodným obsahom a formou, ktoré podporu‘jú prírodovednú
gramotnost‘,
V skupinová práca žiakov na vyučovacích hodinách,
V využitie hier na vyučovacích hodinách,
V podpora digitátnych technológii pri realizácii expcrimentov,
‚~
využitie nástrojov sumatívneho a formatívneho hodnotenia v prírodovedných
predmetoch.
o Skúsenosti z implementácie a podnety dohrej praxe pre väčšiu efektivituextra
hodín.
Diskusia vyučujúcich k danej téme.

13. Závery aodporúčania:
Cieľom činnosti PIKY implementovanej do vyučovacieho procesu v nasledujúcom ško!skom roku
bude:
o
o

o
o

14.
15.
16.
17.
18.
19.

potreba korelácie medzi čiimost‘ou klubu a procesom vyučovania s ciel‘orn zvýšenia
kvality vzdclávania žiakov,
systematické vytváranie pozitívneho vzt‘ahu žiakov k prírode, k prírodovednýrn
predmetom a ku systematickému zdokonaľovaniu reálnych poznatkov
o prírode(prepojenie teórie s praxou),
získavanie žiackych kompetencií vlastnou činnosfou a aktivitami zameranými na
objavovanie a vyzváranie nových vzt‘ahov a významov,
vyžadovanie argumentácie žiakov a vyjadrovania vlastného názoru.
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