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Správy

11. Manažérske zhniutie:

krátka anotácia, kl‘účové slová

Hodnotenie hlavných cieľov, rámcového programu a úloh stretnuti klubu

Vypracovanie hodnotiacej správy o priebehu a plnení cieľov a rámcového programu stretnutí klubu

V školskom roku 2022/23 sa uskutočnilo 10 zasadnutí pedagogického klubu, stretnutia prebiehali 2 x

mesačne podľa schváleného harmonogramu. Po zasadnutí každého klubu bol vypracovaný písomný

výstup,



12. Hlavné body, téiny stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

. Úvod — otvorenie stretnutia PK

Pedagogický klub tvoria traja učitelia s aprobáciami dejepis, občianska náuka a slovenský jazyk.
Clenovia klubu sa stretávali podľa vopred dohodnutého harmonogramu. Práca klubu začala
v novembri 201 9.Klub pracoval počas obdobia trvania projektu na základe vopred stanoveného
plánu. Jednotliví členovia klubu prispievali svojimi nápadmi, postrebmi z hodin a skúsenosťami.
Riešili sa problémy, ktoré sa bežne objavujú v rámci vyučovacích hodin i mimo nich a súvisia
s prácou klubu.

. Analýza súčasného stavu
Medzi základné témy klubu patrila analýza vyučovacích hodín zameraných predovšetkým
na rozvoj prírodovednej, finančnej a čitateľskej gramotnosti v rámci dejepisu a občianskej náuky.
Dalšie kluby boli zamerané na prezentovanie skúseností s implementáciou inovatívnyeh metód
s dórazom na rozvoj kritického myslenia. Clenovia klubu diskutovali o tom, čo robí žiakom
najváčšie problémy a hľadali riešenia ako tieto problémy odstrániť.
Clenovia klubu špecificky hodnotili:
Citateľská ~ramotnosť
schopnosť žiakov čítať s porozumenim súvislé texty a rozumieť grafom, diagramom a
tabuľkám v kontexte histórie,
schopnosť žiakov porovnávať historické pramene a pochopiť kontinuitu histórie pomoeou
čítania 5 porozumením
odlišíť pravdu od fikcie, rozvíjať kritické myslenie
Finančná ~ramotnosť
schopnosť rozvíjať zručností, aby žiak aktivne vystupoval na trhu finančnýeh produktov a služiel
naučiť sa rozoznávať riziká v riadení vlastných financií,
stanoviť si finančné cide a naplánovať si ich dosiahnutie.

Matematická ~ramotnosť a ~rirodovedná ~rarnotnosť
- schopnost‘ žiakov poznat‘ a pochopit‘ úlohu Morů zohráva matematika v každodennom živote,
robiť dobre podložené úsudky

Informačná a diRitálna Rramotnosť
.. spósobilost‘ interaktívne využívať techniku, súhrn schopností a znalostí žiaka prijímať, ehápať a
vyhodnocovať inf‘ormácie z hľadiska ich dóveryhodnosti, účelnosti a reálnej informačnej hodnoty,
spósobilosť porozumieť informáciám a používať ieh v formátoch z róznych zdrojov

‘Obsahová náplň činností pedagogického klubu

Na základe hodnotenia hlavných cieľov, rámcového programu a úloh stretnutí klubu Mgr. S. Kútn~

vypracoval hodnotiacu správu o priebehu a plnení cieľov a rámcového programu stretnutí klubu.

Členovia pedagogického klubu sa oboznárnili so záverečnou správou.

Počas pedagogických klubov bola medzi jednotlivými členrni tvorivá a dobrá atmosféra, vždy

sme si vymieňali skúsenosti a diskutovali o výsledkoch našich aktivít. Činnosť v rámci pedagogic

kých klubov prispela k zvýšeniu odborných kompetencif v rámci rozvíjania gramotností.

Snažili sme sa identifikovať problém v príslušnej oblasti gramotnosti, aplikovat‘ moderné

vyučovacie metódy a „best practice“, vymieňaf si skúsenosti z praxe, študovať odbornú

literatúru.
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Závery a odporúčania:

Koordinátorka Mgr. G. Maruščáková zhmula priebch stretnutia, pod‘akovala sa členom
pedagogického klubu za vzájomnú spoluprácu a a prínos ich aktivit pre čiimosť klubu.

Za vypracovanie hodnotiacej správy o priebehu a plnení cieľov a rámcového programu stretnutí
Hubu zodpovedá Mgr. S. Kútna.


