
  

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   
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6. Názov   pedagogického   klubu     Klub   učiteľov   spoločensko-vedných   predmetov   
7. Dátum   stretnutia    pedagogického   klubu   3.   12.2020   
8. Miesto   stretnutia    pedagogického   klubu   P24   učebňa   GEG   
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   

-   Best   practice   z   vlastnej   vyučovacej   hodiny   -   vyučujúci   geografie   

-   rozdelenie   úloh   na   najbližšie   stretnutie,   

-   medzipredmetové   vzťahy,   

Hlavný   cieľ   stretnutia :   Best   practice   z   vlastnej   vyučovacej   hodiny   v   predmete   geografia   

   Výmena   skúseností   v   oblasti    medzipredmetových   vzťahov:   GEG   -   DEJ,   GEG   -   OBN   

    

  
  

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

1.        Best   practice   z   vlastnej   vyučovacej   hodiny   

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

Mgr.  Hranec  a  Mgr.  Lizoň,  vyučujúci  GEG,  prezentovali  členom  klubu  svoje  skúsenosti  s               

vyučovaním  dištančnou  formou  so  zameraním  na  zlepšenie  a  rozvoj  čitateľskej,  matematickej,             

prírodovednej  a  tiež  finančnej  gramotnosti.  Prítomným  členom  poskytli  ukážky  z  tých  najlepších              

vyučovacích  aktivít,  ktoré  počas  dištančnej  formy  vzdelávania  vykonávali.Ukázali  možnosti           

výrazného  využitia  internetových  zdrojov  -  slovenských  aj  zahraničných,  čo  rozvíja  u  žiakov              

jazykové  zručnosti  a  znalosti  v  práci  s  textom,  ale  aj  výrazné  prepojenie  a  hľadanie  súvislostí                 



  

  

Príloha:   

Prezenčná   listina   zo   stretnutia   pedagogického   klubu   

historických,  geografických  a  spoločenských  udalostí  a  faktov  (  vekové  pyramídy,  štatistické  údaje,              

migrácia,grafické   znázorňovanie   textu   ...)     

  

2.        Rozdelenie   úloh   na   najbližšie   stretnutie   

Využívanie  metód  a  vyučovacích  postupov  podporujúcich  inovatívne  vzdelávanie  v  oblasti  rozvoja             

čitateľskej  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.   Hlavné   zameranie   bude   na   predmet   dejepis.   

    

13.   Závery   a odporúčania:   
    

1.    Odporúčanie   -   Využívať   spomenuté   zdroje   informácií   a   spôsob   ich   použitia   na   hodinách   aj   ostatným   
členom   Klubu   SVP   
2.   Stretnutia   Klubu   SVP   bude   zvolávať   raz   za   mesiac   po   dohode   s   členmi   RNDr.   Anna   Hobzová,   v   
prípade   potreby   bude   online.   

         3.   Písanie   zápisnice   zo   zasadnutia   určuje   RNDr.   Anna   Hobzová   –   zápisnicu   v   januári    píše   PhDr.   Veselá.   

         4.   Najbližšie   stretnutie   manažujú   vyučujúci   DEJ    -   Mgr.    Kris�na   Huliaková    a    PhDr.   Ivana   Veselá .   

  

14.   Vypracoval   (meno,   priezvisko)   Mgr.Dušan   Lizoň   
15.   Dátum     3.12.2020   
16.   Podpis     
17.   Schválil   (meno,   priezvisko)   RNDr.   Anna   Hobzová   
18.   Dátum     8.12.2020   
19.   Podpis     


