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Úvod:

Stručná anotácia
Stretnutia členov klubu a vzájoniná výmena skúseností z vyučovacích hodin, zameraných na rozvoj

čitateľskej a finančnej gramotnosti a využívania IKT na podporu danej gramotnosti.

K1‘účové slová

Vyhodnotenie činnosti pedagogického klubu, prínos projektu, důležitost výmeny skúseností medzi
členrni klubu

Zámer a priblíženie témy písomného výstupu

Zhrnutie práce členov klubu, význam stretnutí a zirnutie odporúčaní a výsledkov.

Jadro:
Popis témy/problém

Pedagogický klub tvorí pät učiteľov s aprobáciami matematika, fyzika a informatika. Členovia klubu
sa stretávali podľa vopred dohodnutého harmonogramu. Všetky stretnutia holi v prezenčnej forme

Klub pracoval na základe vopred stanoveného plánu. Jednotliví členovia klubu prispievali svojimi
nápadmi, postrehrni z hodín a skúsenost‘ami. Riešili sa problémy, ktoré sa bežne objavujú v rámci
vyučovacích hodín i mimo nich a súvisia z práeou klubu.

Medzi základné témy klubu v rámci tohto poiroka bota analýza vyučovacích hodín a úloh
zameraných na:

1. Aktivizujúce rnetódy vo ‚yučovaní
2. Motivůcit‘ aforrnatívne hodnotenie žiakov vo vyučovaconi procese I



3. Využívanie bádateľskej metódy v procese iyučovania

Dóležitéje pri aktivizácii žiakov:
o Pozitívne hodnotenie: pochvaly, povzbudenia, vyjadrenie dóvery.
o Negatň-‘ne hodnote,ne: napomínanie, nespokojnost‘, kritika.
o Ironizujáce Izodnotenie: irónia, sarkazmus, výsmech, ponižovanie.
• Chýbajúce hodnotenie: učitel‘ nereaguje na žiaka, na jeho dobrú, ani na zlú odpoveď.
o Kolatívnepremenné: zaujímavé, problémové uvedenie učiva, humor, hádanky.

Důležité je pri hodnoteni žiakov:
. zadávat‘ také úlohy ktoré ukážu schopnost‘ žiakov aplikovať vedornosti
. zadávat‘personalizovaně písornky
. podporovat‘ silné stránky ž/aha a zdórazňovat‘ význam celoživotně/so vzdelávania
. podporovat‘ vnútornú n1otiváciu žiakov učit‘sa a plnit‘ si svoje povinnosti

Odporúčané meódy formativneho hodnotenia:
1. sebahodnotenie,
2, rovesnicke hodnotenie,
3. hodnotenie učiteľom.

Programy pre žiakov ako súčasť výučby:
. Excel
o Cabri Geometria
. Geogebra

Ďalej odporúčame využévat‘:
. Interaktívne portály
. kteraktívne tabule

Pri zavádzaní bádateľských rnetód je potrebné dodržat‘ postupnosť:
1. Formulácia hypotézy.
2. Návrh postupu riešenia (metóda).
3. Realizácia experimentu,
4. Meranie, zapísanie hodnůt,
5. Analýza hodni5t (výpočty vzorcov, tabuľky, grafy, štatistické spracovanie).
6. Diskusia.
?‚ Prezentácia výsledkov (zverej nenie dát).
8. Zovšeobecnenie, aplikácia výsledkov.

Bádateľská metódaje náročná na prípravu vyučovacej hodiny pre učiteľa i pre následnú aplikáciu
žiakmi. Prináša však pre žiakov voliť si vlastné tempo pri získavaní poznatkov (vyžaduje viac času),
následne si žiaci viac pamätajú. Táto metóda nieje použiteľná na každej hodine.

Záver:
Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov
Takéto stretnutia prinášajú mnohé skúsenosti a nápady, ktoré je možno využiť v praxi, teda priamo
na vyučovacej hodine, ale aj v rámci záujmových krúžkov. Využitie interaktivity v procese
vyučovania je pre svoju názornosť pre žiakov zaujímavý a podnetný.
Clenovia klubu odporúčajú zakomponovať skúsenosti z využitím programov, aj samotnú práeu
prostredníctvom týchto programov do vyučovacích hodin a prepojiť skúsenosti i z mými vyučovacími
predmetmi.
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