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Správy

11. Manažérske zhrnutie:
krátka anotácia, kl‘účové slová

Čítanie grafov a získavanie informácií z tabuliek, učebné materiály

Stretnutie pedagogického klubu bob zamerané na podporu rozvoja digitálnych zručností žiakov

a grafickej gramotnosti, v súvislosti s rozvojom čitateřskej, matematickej a uinančnej gramotnosti‘



12. Illavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebebu stretnutia:

. Úvod — otvorenie stretnutia PK
Pedagogicki zamestnanci, ktorí sú členiti klubu, najskór identifikovali térny na hodinách POV a

HIS, na ktorých je možné využívať grafy a inforrnácie z tabuliek— térny z ekonómie a 20.st.

. Analýza súčasného stavu
- čtenovia PK sa zliodli, že žiaci majú problém s čítaním grafických informácií, príčinouje

aj to, že nepoznajú spósoby práce s grafmi a tabuľkami,

- Je nevyhnutné hľadať zaujíniavé témy na aktivity rozvíjajúce grafickú gramotnosť,
Súbežne je potrebné aktualizovat‘ dané témy, predovšetkým z ekonómie.

‘Obsahová náplň činností pedagogického klubu
Členovia klubu diskutovali o vhodných metódach a spósobocli rozvoja grafickej a digitálnej

gramotnosti žiakov:
- Využitie medzipredmetových vzt‘ahov z matematiky

- Využivať aplikácie a digitálne teclrnológie pri analýze ekonomických grafov
- Používat‘ vhodné pracovné listy vytvorené pre ekonomické témy

- Vyhl‘adávať informácie a tvorit‘ tabuľky a grafy k príslušným témam

13. Závery a odporúčania:

Koordinátorka Mgr. G. Maruščáková zhrnula priebeh stretnutia.

Na ďalšie stretnutie pedagogického klubu sa členovia PK pripravia na téinu Tvorivosť vo

vyučovaní — flexibilita, originalita a elaborácia.
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