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Písomný výstup pedagogického klubu

Úvod:
Počas poiroka sa uskutočnilo desat‘ stretnutí pedagogického klubu s nasledujúcimi témami:

19.09.2022 — Plán práce klubu. Analýza súčasného stavu, gramotnosti, rámcový program
26.09.2022 - Cítanie grafov a získavanie informácií z tabuliek, učebné materiály
10.10.2022 — Tvorivosť vo vyučovaní — flexibilita, originalita, elaborácia
17.10.2022 — Skupinové vyučovanie
07.11.2022 — Moderně vyučovacie postupy
21.11.2022 — Didaktické lny v dejepise
05.12.2022 - Využitie čitateľskej gramotnosti pri riešení úloh z finančnej gramotnosti
12.12.2022 - Priprava záverečnej diagnostiky .

16.01.2023 - Analýza záverečnej diagnostiky
30.01.2023 - Hodnotenie hlavných ciel‘ov, rámcového programu a úloh stretnutí klubu

Stručná anotácia
Stretnutia pedagogických klubov boli zamerané na výmenu skúseností z vyučovacích hodín so
zarneraním na rozvíjanie finančnej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti počas dištančného
vzdelávania.

Kl‘účové slová
Rámcový program; analýza; rozvoj digitálnych zručností žiakov a grafická gramotnost‘; tvorivosť;

skupinové vyučovanie; kritické myslenie; didaktické hry; diagnostika; hodnotenie cieľov.

Zámer a priblíženie témy písoniného výstupu
Zhrnutie práce členov klubu, zhodnotenie významu stretnutí a zhrnutie odporúčaní a výsledkov.

Jadro:
Popis tém/problémov
Uvodné stretnutie pedagogického klubu bob zamerané na hlavné cide, rámcový program a úlohy

stretnutí členov klubu v novom školskom roku 2022-23. Členovia pedagogického klubu diskutovali

o aktuálnom stave realizovania jednotlivých gramotností na vyučovacích hodinách POV a HIS.



Rozoberali sme problém súvisiaci s problémami žiakov s čítaním grafických informácií. Členovia

klubu diskutovali o vhodných metódach a spósoboch rozvoja grafickej a digitálnej gramotnosti

žiakov:

Využitie medzipredmetových vzt‘ahov z matematiky

Využívať aplikácie a digitálne technológie pri analýze ekonomických grafov

Používat‘ vhodné pracovné listy vytvorené pre ekonomické témy

Vyhl‘adávat‘ informácie a tvoriť tabul‘ky a grafy k príslušným témam.

Členovia PK na ďalšom stretnutí diskutovali o vhodných metódach a spósoboch rozvoja tvorivosti

originality, flexibility a elaborácie v predmetoch. Prezentovali sme jednotlivé aktivity, ktoré

realizujeme na hodinách. Napr.:

Dokončujte róznymi spčsobrni známe rozprávky, úryvky príbehov, prípadne sami tvorte nové

fantastické pribehy.

Vymyslíte čo najviac argumentov proti vplyvu sociálnych sjeti a internetu na mladého človeka.

Pokúste sa navrhnúf čo najviac možností, ktorýrni by ste podporovali tvorivosf a originalitu

u žiakov, prípadne neobvyklé l‘udské vlastnosti a činnosti.

Nakreslite svoj erb, znak, symbol, ktorý by vás charakterizoval, vyjadroval vaše vlastnosti a záujmy,

váš život.

Nakreslite skupinový autoportrét triedy na vel‘ký papier, vytvorte skupinovú koláž na konkrétny

alebo abstraktný motív, nástenku a vymyslite výstižný názov diela

Ked‘že študenti druhého ročníka mali na našej škole povinne vypracovať skupinový projekt, tak aj

ďalšie zameranie klubu sme prispósobili skupinovému vyučovaniu. Členovia klubu diskutovali

o vhodných inetódach, ktoré je možné využiť pd organizovaní skupinovej práce. Využívame

rovnaké, rózne a voliteľné úlohy, súfaž skupín, skupina skúša skupinu, hranie rolí, rotujúci prehl‘ad.

Zhodli sme sa, že najlepším variantom je vytvorenie skupiny, ktorá je zložená z výkom~ých a menej

výkom~ých žiakov, z oboch pohlaví, vytvorená na základe prechádzajúcich skúseností a vytvorená

na základe sympatií.

Vel‘kým problémom nad‘alej ostáva téma kritického myslenia. Členovia PK si vymieňali skúsenosti

z aplikácie postupu metódy E -U- R (Brainwriting a hra Kocka).

Ďalšie stretnutie pedagogického klubu bob zamerané na „best practice“ z vlastnej vyučovacej

činnosti, výmena skúseností z vyučovacích hodín. V rámci vyučovacích hodín predmetov HIS pre 3.

a 4.ročník v určitých témach využívame aj didaktické hry, buď ako doplnok k historickému učivu,

ale aj pre rozvoj ďalších kompetencií žiaka —najmä technologických, komunikačných.

Prostredníctvom „netradičných“ postupov a metód sa dá efektívne učit‘ o určitom historickom období

a napr. neriešiť len politické udalosti, ale aj oblasti, ktoré sa týkajú každodenného života. Hlavný

postreh je, že pri didaktických hrách sa k ciel‘u hodiny dostaneme z pohl‘adu žiaka zábavnejšou

a zauj ímavej šou cestou.

Pedagogickí zamestnanci, ktorí sú členmi klubu, sa zaoberali témou využitie čitatel‘skej gramotnosti

pri riešení úloh z finančnej gramotnosti. Čítanie s porozumením by malo byť súčasfou väčšiny

vyučovacích hodín v rámci róznych predmetov. Porozumenie textu, hlavne učebného textu, je



dóležitou podmienkou budúceho pochopenia učiva. Učenie sa nie je zmysluplné a nie je efektívne,

keď v ňom chýba porozumenie.

Členovia PK analyzovali záverečnú diagnostiku. Vo svojej práci sme sa zamerali na tie oblasti, ktoré

súvisia s prepojením na uplatnenie vedomostí v praxi, teda na čitateFskú grarnotnosf, informačnú

a digitálnu gramotnosť, finančnú gramotnosť a matematickú gramotnosť.

Záverečné stretnutie bob zamerané na vypracovanie hodnotiacej správy a celkové zhodnotenie

obsahovej náplne činnosti klubov. Počas pedagogických klubov bola medzi jednotlivými členmi

tvorivá a dobrá atmosféra, vždy sme si vymieňali skúsenosti a diskutovali o výsledkoch našich

aktivít. Činnosf v rámci pedagogických klubov prispela k zvýšeniu odborných kompetencií v rámci

rozvijania gramotností. Snažili sme sa identifikovať problém v príslušnej oblasti gramotnosti,

aplikovať moderné vyučovacie metódy a „bestpraetice“, vymieňaf si skúsenosti z praxe, študovať

odbornú literatúru.

Na základe diagnostiky na svojich stretnutiach sme sa zamerali na uplatnenie aktivizujúcich metód

podl‘a náročnosti učiva s ciel‘om priblížit‘ ho žiakom čo najprijatel‘nejšou formou, ktorá bude

dostatočne zaujímavá a motivujúca k aktívnemu poznávaniu.

Záver:
Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov

Od septembra do januára sa uskutočnilo 10 stretnuti pedagogického klubu, na ktorých sa členovia

zhodli na nasledujúcich odporúčaniach:

- Členovia PK sa zhodli, že žiaci majú problém s čítaním grafických informácií, príčinouje

aj to, že nepoznajú spčsoby práce s grafini a tabuľkami. Je preto nevyhnutné hľadaf zaujíinavé témy

na aktivity rozvíjajúce grafickú grarnotnosť. Súbežne je potrebné aktualizovať dané témy,

predovšetkým z ekonómie.

- Na humanitných predmetoch realizovať aktivity, ktoré podporujú tvorivosf žiakov.

- Skupinové vyučovanieje možné použit‘ v každej časti hodiny. Osvedčilo sanám používat‘ ho:

v rámci inotivačnej prípravnej časti hodiny. Žiaci si pripravujú materiál, ktoiý sa ešte len bude

preberaf, zbierajú informácie v rámci získavania nových vedomostí, keď žiaci riešia problémy,

analyzujú jednotlivé úlohy.

- pri rozvíjaní kritického myslenia využívat‘ metódu E-U-R

- využívat‘ didaktické hry pri vyučovaní dejepisu (forma kvízu, otázok spojená s moderovaním; hra

Riskuj spojená s rozdelením žiakov do tímov a prácou s digitálnymi technológiami; Šest‘uholniky -

tímová sút‘až spojená s priraďovaním udalostí, osobností a s vytváraním obrazcov)

-v rámci vyučovacích hodín predmetov HIS a POV pre 3. a 4.ročník v určitých témach zameraných

na rozvoj finančnej gramotnosti využívat‘ rózne druhy úloh (napr. zatvorené úlohy s výberom

odpovede; otvorené úlohy so stručnou odpoveďou....)

- v rámci čitateľskej gramotnosti sa viac zameriavaf na aktívne tvorivé písanie, kde ide o netradičnú

písomnú produkciu textu s využitím technik na podporu kritického myslenia. Jednoznačne preferovať

samostatnost‘ žiaka a jeho originalitu

- v rámci matematickej a digitálnej gramotnosti nad‘alej rozširovat‘ zručnosti a schopnosti

identifikovat‘ rnediálnu moc internetu, znalosti o potenciálnom vplyve internetu na myslenie ľudí,



prevencia kyberšikany

- v rámci finančnej gramotnosti podporovat‘ viac kompetencie v oblasti plánovania a riadenia

vlastných financií.
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