
  

Správa   o činnosti   pedagogického   klubu     

  

1. Prioritná   os   Vzdelávanie   
2. Špecifický   cieľ   1.1.1  Zvýšiť  inkluzívnosť  a  rovnaký  prístup  ku         

kvalitnému  vzdelávaniu  a  zlepšiť  výsledky  a        
kompetencie   detí   a   žiakov   

3. Prijímateľ   Gymnázium   Ľudovíta   Štúra   
4. Názov   projektu   Zlepšujeme   si   zručnos�   pre   život   
5. Kód   projektu    ITMS2014+   312011V561   
6. Názov   pedagogického   klubu     Klub   učiteľov   spoločensko-vedných   predmetov   
7. Dátum   stretnutia    pedagogického   klubu   19.   11.2020   
8. Miesto   stretnutia    pedagogického   klubu   P31   učebňa   DEJ   
9. Meno   koordinátora   pedagogického   

klubu   
RNDr.   Anna   Hobzová     

10. Odkaz   na   webové   sídlo   zverejnenej   
správy   

h�ps://gymzv.edupage.org/a/zlepsujeme-si-zruc 
nos�   

11.   Manažérske   zhrnutie:   
  

Kľúčové   slová :   spoločenskovedné   predmety   -   DEJ,   GEG,OBN     

-   vyhodnotenie   testu   čitateľskej   gramotnosti,     

-   rozdelenie   úloh   na   najbližšie   stretnutie,   

-   medzipredmetové   vzťahy,   

-   informácie   o   aktivitách   počas   dištančného   vzdelávania   v   predmete   občianska   výchova   a   
spoločensko-vedné   semináre   

Hlavný   cieľ   stretnutia :   Vyhodnotenie   testu   čitateľskej   gramotnosti,   prerozdelenie   úloh.   

   Výmena   skúseností   v   oblasti    medzipredmetových   vzťahov.   

  
  

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

1. Vyhodnotenie   testu   čitateľskej   gramotnosti   

Na  tvorbe  testových  úloh  sa  podieľala  väčšina  vyučujúcich  zapojených  do  projektu  na  rozvoj               

čitateľskej   gramotnosti.   Na   ich   základe   testy   zostavila   koordinátorka   ČG   –   PhDr.   Ivana   Veselá.     

PhDr.  I.  Veselá,  koordinátorka  čitateľskej  gramotnosti,  informovala  členov  klubu  o  úspešnosti             

žiakov  v  teste  čitateľskej  gramotnosti.  Testy  boli  realizované  dištančnou  formou  a  anonymne,  aby               

žiaci  vyplnili  test  korektne.  Triedy  Príma-  Kvarta  sa  testovali  3.-5.11.2020  s  priemernou              

úspešnosťou  72,83%.  Študenti  2.-3.  ročníka  sa  testovali  3.-5.11.2020  s  priemernou  úspešnosťou             
80,24%.   



  

  

Príloha:   

Prezenčná   listina   zo   stretnutia   pedagogického   klubu   

Celkový  výsledok  naznačuje,  že  v oblasti  čitateľskej  gramotnosti  je  ešte  výrazný  priestor  na              
podporu   týchto   zručností   v rámci   projektu    Zlepšujeme   si   zručnosti   pre   život.     

2. Aktivity   na   hodinách   počas   dištančného   vzdelávania   

Členovia  klubu  si  vzájomne  vymieňali  informácie  o  vyučovaní  počas  dištančnej  formy  vzdelávania.              

Mgr.  M.  Balocová,  vyučujúca  OBN,  poskytla  členom  zoznam  aktivít,  ktoré  využíva  na  hodinách               

OBN.  Členovia  sa  venovali  tvorbe  pracovných  listov,  tvorivým  úlohám,  diskusii,  edukačným             

videám,  práci  s  odbornou  literatúrou,  možnostiam  webinárov,  ktoré  pomáhajú  tvorivo  a  pútavo              

vyučovať   touto   formou.   

3. Rozdelenie   úloh   na   najbližšie   stretnutie   

Využívanie  metód  a vyučovacích  postupov  podporujúcich  inovatívne  vzdelávanie  v oblasti  rozvoja           

gramotností.  Predstavenie  vhodných  aktivizujúcich  metód  na  rozvoj  finančnej  a čitateľskej           

gramotnosti,  rozvoj  kritického  myslenia,  výber  úloh  na  rozvoj  kritického  myslenia.  prezentácia             

skúseností  jednotlivých  členov  a ukážka  toho  najlepšieho  best  practice  z  vlastnej  vyučovacej             

činnosti   –   každý   člen   raz   za   školský   rok.   Hlavné   zameranie   bude   na   predmet   geografia.   

  
13.   Závery   a odporúčania:   
  

1.    Stretnutia   Klubu   SVP   bude   zvolávať   raz   za   mesiac   po   dohode   s   členmi   RNDr.   Anna   Hobzová.   

         2.   Písanie   zápisnice   zo   zasadnutia   určuje   RNDr.   Anna   Hobzová   –   striedanie   všetkých   členov.   

          3.   Najbližšie   stretnutie   manažujú   vyučujúci   GEG    -   Mgr.   D.   Lizoň   a   Mgr.   R.   Hranec.     

  

14.   Vypracoval   (meno,   priezvisko)   Mgr.Mar�na   Balocová   
15.   Dátum  19.11.2020   
16.   Podpis     
17.   Schválil   (meno,   priezvisko)   RNDr.   Anna   Hobzová   
18.   Dátum  23.11.2020   
19.   Podpis     


