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Spľáva o činnosti pedagogického klubu

10. odkaz na webové sídlo zverejnenej
správy

9. Meno koordinátora pedagogického
klubu

8. Miesto stľetnutia pedagogického klubu
7. Dátum stľetnutia pedasogického klubu

6. Názov pedagogického klubu
5. Kód proiektu ITMS2o14+

4. Názov projektu
3. Pľijímatel'

2. Specifický ciel'
l. Pľioritná os

www. skoladudince.edupage.org

Mgľ. Eva Jamborová

Spojená škola Dudince, Ľ. Stúra |55/Ż3,9627l
Dudince

19'0Ż.Ż0Ż0

Pedagogický klub zameľaný na ľozvoj
čitatel'skej, matematickej a prírodovednej
gľamotnosti Žiakov na l. stupni Spojenej školy
Dudince

3lŻ0llv754

Pochopenie učiva - kľúč k zlepšeniu
gľamotnosti žiakov

Spoiená škola Dudince

1.l.l Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku
kvalitnému vzde|ávaniu a zlepšiť qýsledky a
kompetencie detí a žiakov

Vzdelávanie

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhľnutĺe pľĺebehu stretnutia:
1. Dramatizácia
2. Stratégie vyučovania
3. Výmena skúseností

Dramatizácia _ učitelia diskutovali o metódach a formách, ktoré umoŽňujú, aby sa žiak
z pasívneho pľijímateľa pożnatkov stal aktívnym aktéľom vzde!ávania, ato vyržívaním
dramatizácie. Dramatizáciamá široké uplatnenie pri zážitkovoni vyrčovaní, žiaci sa vciťujú
do rolí, rozvíja sa im empatia a sociálne cítenie.

Stľatégie vyučovania - jednou z kľúčových momentov vyučovania bude dramatizácia, vďaka
pomôckam, ktoré sa v rámci projektu nakúpia vidia učitelia nové moŽnosti práce s det'mi
v tejto oblasti.

1 l. Manažéľske zhľnutie:
Predmetom stretnutia bolo venovať sa metódam a formám, ktorými uěitelia dosiahnu
zlepšenie úrovne čitateľskej, matematickej a pľírodovednej gramotnosti Žiakov. Členovia
klubu navrhli stľatégie učenia, ktoré budú vpriebehu projektu zavádzať, a to scieľom
do s i ahnut' aktiv izáciu žiaka foľmou dr amatizácíe.

Kl'účové slová: dtamatizźĺcia, aktivizuiúce pľvky, aktivita žiaka



t3. Zőrery a odponričaniai
individuálnym študiom získať d]alšie informácie o dramatizácii
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Správa o činnosti pedagogického klubu

l0. odkaz na webové sídlo aerejnenej
spráw

9. Meno koordinátora pedagogického
klubu

8. Miesto strďnutia pedagogického klubu
7. Dátum stretnutia pedasogického klubu

6. NĺŁov pedagogického klubu
5. Kód proiektu ITMS20|4+

4. NŁov projektu
3. Priiímateľ

2. Špecifický cieľ
l. Prioritná os

www.skoladudince.edupage.org

Mgr. Eva Jamboľová

Spojená škola Dudince, Ľ. Štúra 155123,9627l
Dudince

17.6.2420

Pedagogický klub zameraný na rozvoj
ěitateľskej, matematickej a prírodovednej
ptramotnosti źiakov na l. stupni

3120t tv754

Pochopenie učiva - kl'lič k zlepšeniu
pľamotnosti žiakov

Spoiená škola Dudince

l.l.l Zvýśiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku
kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a
kompetencie detí a źiakov

Vzdeláuanie

13. Zńv ery a odponńčania:
Yychádzať zo záveÍov Swot analýzy
Zadävať úlohy dištančnou formou aj v budúcnosti
Vvtvoriť priestor' aby všetci äaci mali pľístup k internefu a k dištančnému vzdelávaniu

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhmutĺe priebehu stretnutĺa:
l. Dištančné vzdelávanie
2. Výmena skuseností
3. Nastavenie mechanizrnov do budúcnosti

Prítomní vypracovali Swot aru|ýzuzameranú na dištančnú formu vzÄeláyanta Diskutovďi
o spôsoboch akými budú v danej sítuĺcii zvyšovať ěitateľskú, matenratipkú a prírodovednú
gramotnosť žiakov. Vypracovďi plrĺn, ktorým sa budú ńadiť v budúcnosti. Jeho cięľom
bude pokračovať v dištančnom vzdelźľvaniaj v rámci beŽného vzdelávanią a to zadź.ľanim
úloh touto formou. V škole bude vytvorený pńestor, kde aj Žiaci, ktorí v domácom pľostľeđí

nemaiú pľístup k intemetu' mohli touto formou komunikovať s učiteľmi.

l l. Manažénske zhrnutĺe:
Témou stretnutia členov klubu bola diskusia k at<tuálnej.situ.ĺcii - dištančné vzdelávanie.
Kľúčovéslová:dištančnévzÄelävanle,poatív4izlká

14. Vypracovď (meno, priezvisko) Mgr. Eva Jamborová
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Správa o činnosti pedagogického klubu

l0. odkaz na webové sídlo zveĘnenej
spľáw

9. Meno koordinátora pedagogického
klubu

8. Miesto stretnutia pedagogického klubu
7. Dátum stľetnutia pedagogického klubu

6. Názov pedagogického klubu
5' Kód proiektu ITMS2ol4+

4. Názov projektu
3. Pľiiímatel'

Ż. Špecifický ciel'
l. Pľioľitná os

www. skoladudince. edupage.org

Mgľ. ol'ga Láslová

Spojená škola Dudince, Ľ. Štúra 155lŻ3,96Ż71
Dudince

19.02.20Ż0

Pedagogický klub zameraný na rozvoj
č itatel'skej, matematickej a pľíľodovednej
gramotnosti Žiakov na 2. stupni Spojenej školy
Dudince

3lŻ0|lv754

Pochopenie učiva - kľúč k zlepšeniu
gramotnosti Žiakov

Spoiená škola Dudince

1.1'1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku
kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť v,ýsledky a
kompetencie detí a žiakov

Vzdelávanie

12. Hlavné body, témy stľetnutia, zhrnutĺe pľĺebehu stretnutia:
1. Aplikačné úlohy
2. Návrhy pľe vyučovanie s vylžitim aplikačných úloh

Aplikaěné úlohy - vedú k aktívnemu učeniu žiakaatýmkzapamätaniu si preberaného
uěiva. Ich pouŽívanie presúvanažiakov zodpovednosť za ich vlastné učenie' učia sa
pľebeľať aktívnu rolu v pľocese utvárania obsahu a pľocesu svojho kaŽdodenného učenia'
Pri výváľaní AU pouŽívame Bloomovu taxonómiu, ktoľá zohľadňuje 7 typov inteligencií.
Pedagógovi umoŽňuje posunúť žiakov v procese učenia z úľovne vedomostí, cez
pochopenie, aplikáciu, analýza' syntézu ažpo eva|uáciu. V AU slovesá urěujú v otázke
stupeň pouŽitia Bloomovej taxonómie

l l. Manažéľske zhrnutie:
Ciel'om stretnutia bola tvoľba stľatégií učenia, ktoré vyuŽívajú aplikaěné úlohy' Pedagógovia
diskutovali o aplikaěných úlohách, ako prostľiedku na zvyšovanie čitatel'skej, matematickej
a pľírodovednej gľamotnosti Žiakov na 2. stupni základnej školy.

Kl'účové slová: aplikačné úlohy, Bloomova taxonómia, gramotnosť



13. Zán ery a odporúčania:
individuálnym študiom ziskať ďalšie informácie o aplikačných ulohách
ľozpracovať návľh pre zavádzanie aplikačných ťrloh
stavať žiakov do aktívnej ľole

19. Pođpis
18. Dáfum
17. Schválil (meno' pľiezvisko)
16. Pođpis
15. Dátum
14. Vypracoval (meno; pľiezvisko)
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Spľáva o čĺnnosti pedagogického klubu

14. Vypracoval (meno. pńezvisko) Mgr. ol'ga Láslová

l0. odkaz na webové sídlo zverejnenej' spnĺvy

9. Meno koordinátora pedagogického
klubu '

8. Miesto stretnutia pedagogického klubu
7. Dátum stretnutia pedasoeického klubu

6' NŁov pedagogického klubu
5. Kod projektu ITMS2O14+

4. Názov projektu
3. Prijímatel'

2. Špecifický ciel'
l. Pľioritná os

www.skoladud ince.edupage.org

Mgr' ol'ga Láslová

Spojená škola Dudince, Ľ. Stuľa l5sĺ23,9627I
Dudince

17.6.2020

Pedagogický klub zameraný na rcnloj
čitatel'skej, matematickej a prírodovednej
gramotnosti žiakov na 2. stupni

3t20Űv754

Pochopenie uěiva - kľúč k zlepšeniu
gramotnosti žiakov

Spoiená škola Dudince

l.l.| Zv:ýśiť inkluzívnost'a rovnaký prístup ku
kvalitnému vzdeláyaniu a zlepšiť ýsledky a
kompetencie detí a Žiakov

Yzdelávanie

13. 7-,áv era a odponičania:
- Yycllädzať zo záverov Swot nalýzy
- Zadáxať ulohy dištančnou formou aj v budúcnosti
- Vyťvoľiť priestor, aby všetci žiaci mďi prístup k internetu a k dištančnému vzdelávaniu

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie pľíebehu stľetnutia:
l. Dištančné vzdelávanie
2. Výmena skuseností '

3. Nastavenie mechanizĺľtov do budúcnosti

Prítomní v5pracovali Swot ana|ýn zameranú na dištančnú formu uzdelávarua. Diskutovali
o spôsoboch akými budú v danej situacii zvyšovať čitatel'skú, matematickú a pľírođovednú
gramotnosť Žiakov. Vypracovali plán' ktorým sa budti riadiť v budúcnosti. Jeho cielbm
bude pokľačovať v dištančnom vzÄeláyaní aj v ramci beärého vzdelátvaną a to zadávanlnl
tiloh touto formou. V škole bude vytvorený pńestoą kde aj žiaci, ktorí v domĺĺcom prostľedí
nemajri prístup k internetu' mohli touto fonmou komunikovať s učitel'mi.

l l. Manažérske zhrnutie:
Témou stretnutia členov klubu bola diskusia k aktualnej situĺcii - dištančné vzÁe|áyanle.
KllĹěové slová : dištančné v zde|źp anie, pozitíva, nzikál
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Správa o činnosti pedagogického klubu

l0. odkaz na webové síd|o zverejnenej
spráw

9' Meno koordinátora pedagogického
klubu

8. Miesto stretnutia pedagogického k|ubu
7. Dátum stretnutia pedagogického klubu

6. Názov pedagogického klubu
5. Kód proiektu ITMS2o14+

4. Názov pľojektu
3. Pľiiímatel'

2. Špecifický ciel'
l. Prioritná os

www.skoladudince.edupage.org

Angela Jakušová

Spojená škola Dudince, Ľ' Štúra l55lŻ3,96Ż7|
Dudince

19.02 2020

Pedagogický klub zameraný na rozv oj
čitatel'skej, matematickej a prírodovednej
gľamotnosti žiakov v školskom klube detí

3t2011v754

Pochopenie učiva - kľúč k zlepšeniu
gramotnosti źiakov

ená škola Dudince

|.l.| Zvýšiť inkluzívnosť a ľovnaký prístup ku
kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť ýsledky a
kompetencie detí a žiakov

Vzdelávanie

13. Závery a odpoľúcania:
individuálnym štúdiom získať ďalšie informácie o efektívnom spôsobe práce s detmi po
vyučovaní
zaěIeřlovať tvoľivú dramatiku do poobednej činnosti v čo naväčšej miere

tr2. Hlavné body, témy stľetnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:
l. Tvorivá dramatika - prítomné hovorili o moŽnostiach sociálno-umeleckého učenia

zacieleného na rozvoj osobnosti, pľosociálneho správania a umelecký rozvoj
dieťat'a. Hľadali moŽnosti, ako využiť učenie orientované navyužitie umeleckých
prvkov (zahŕňa vývaľnú, hudobnú, liteľárnu oblasť)'

2. Uplatňovanie tvoľivej dramatiky - prostredníctvom vlastných skúseností a zážitkov
sa dieťa učí poznávať svet. Tvoľivá dľamatika möŽe pomôcť pri adaptácii dieťaťa
na nové pľostľedie, prijeho zaÍadení do skupiny, pri budovaní skupinovej integľity,
pľavidiel a zásad skupinovei spolupľáce.

l 1. Manažéľske zhrnutie:
Témou stretnutia bolo využívanie dramatizácie,tvorivej dramatiky v práci ŠKD'
Kl'účové slová: dramatizácie, tvorivá dramatika, rozvoj žiaka

17. Schválil (meno, priezvisko)
16. Podpis
15. Dátum
14. Vypracoval (meno, pľiezvisko)



19. Podpis
18. Dátum 20.02.20Ż0
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Správa o činnosti pedagogického klubu

l0. odkaz na webové sídlo zverejnenej
spľáw

9. Meno koordinátora pedagogického
klubu

8. Miesto stľetnutia pedagogického klubu
7. Dátum stľetnutia pedasosického klubu

6. Názov pedagogického klubu
5. Kód proiektu ITMS2014+

4. Názov pľojektu
3. Priiímatel'

2. Špecifický ciel'.
1. Pľioritná os

www.skoladudince.edupage.org

Angela Jakušová

Spojená škola Dudince, Ľ. Stúra 155/23,9627|
Dudince

20.02.2020

Pedagogický klub zameraný na ľozvoj
ěitate l'skej, matematickej a prírodovednej
gramotnosti Žiakov v školskom klube detí

31Ż0l1v754

Pochopenie učiva _ kľúč k zlepšeniu
gramotnosti Žiakov

Spoiená škola Dudince

1.l '1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký pľístup ku
kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť qýsledky a
kompetencie detí a žiakov

Vzdelávanie

l2. Hlavné body' témy stretnutian zhľnutie priebehu stretnutia:
l. Vypracovanie ciel'ov tvorivej dramatiky

Ciele: vytvárať a umocňovat'pozitívny vzťah detí k tvorivej dramatike, poznať rőzne
výrazové prostľiedky na prezentovanie svojich tužob, potľieb, skúseností a zážitkov,
poznať rözne druhy informačných zdľojov vľátane médií pouŽivaných na spľostľedkovanie
tvorivej dramatiky (textové, zvukové, obrazové, audiovizuálne), digitálne technológie,
liteľáme zdroje, detské knihy' encyklopédie, časopisy, vytvamé diela' edukačné programy'
ľozhlas' te|evizia, CD, DVD' rozoznať literáľne spracovanie rozprávky od divadelného,
filmového a rozhlasového spracovania, poznat'ľôzne druhy bábok, oŽivené hľačky,
pľedmety, maňušky, ziskat'k nim citový vďah a vhodne ich vyuŽiť, podnecovať
nadviazanie kontaktu s bábkou (slovom' pohybom' mimikou), kultivovať osobnosť dieťaťa
v oblasti tvoľivej dramatiky, utvárat'moľálne a estetické vedomie dieťaťa pľostredníctvom
tvoľivej dramatiky, aktivizovať a motivovať diet'a k tvoľivej dramatike, vyjadriť svoj
postoi' hodnotiť umelecký zážitok.

l l. Manažéľske zhľnutie:
Témou stľetnutia členov klubu bolo tvorivú.dľamatiku poňať komplexne a tvoriť ciele, ktoľé
budú vychovávateľky pľi práci s deťmi naplňať.

Kl'účové slová: tvorivá dľamatika, ciele
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Správa o činnostĺ pedagogického klubu

t0. odkaz na webové sídlo łerejnenej
spnĺvy

9. Meno koordinátora pedagogického
klubu

8. Míesto stretnutia pedagogického klubu
7. Dátum stretnutia pedasogického klubu

6. NŁov pedagogického klubu
5. Kód projektu ITMS20I4+

4. Názov projektu
3. Priiímatęl'

2' Špecifický cieľ
l. Pľioritná os

www.skoladud ince.ed upage.org

Angela Jakušová

sp6eĺľe škola Dudince, Ľ. Štrira 155ĺŻ3,96Ż7l
Dudince

l7.6.2020ĺ18.6.2020

Pedagogický klub zameraný na ľozvoj
čitateľskej' matematickej a prírodovednej
gramotnosti Żiakov v školskom klube detí

3t201tv754

Pochopenie učiva - kl''iě k zlepšeniu
žiakov

škola Dudince

l.l.l Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prísfup ku
kvalitnému vzdelávaniu a zlepšit' ýsledky a

detí aŻiakov

Vzdelávanie

13. Záv ery a odponičanĺa:
Vypracovať plán, ako postupovat'v prípade opätovného zatvorenia škôl/tried.
Vytvorený súbor pracovných listov vyllžívať na precvičovanie učiva.
V rĺĺmci ŠKD pracovať aj s digitalnymi technológiami a zvyšovat'tak digitĺĺłne
zučnosti Žiakov.

12. Hlavné bođy, témy stretnutią zhrnutie priebehu stretnutia:
l. Aktuálna situĺícia - dištančné vzdelávanie
2. Tvorba pracovných listov
3. Vyuätie PL v budúcnosti

Prítomné ľeagovali na aktuĺĺlnu sítuáciu v škole, ktonĺ nastalaavyžiadala si dištančnú
formu vzdelźganla. Zhodnoti|i,Žęžiaci školy, ktorí nemali pľístup k inteľnefu a boli im
doručené PL, nepracovďi podľa očakávaní. Zhodnotili,žľ-takźlto forma vzdelá'ľaĺĺa nie je

vhodná, nakoľko chýbaspätná väzbaa častejší kontakt so Žiakom. Pľacovné listy, ktoré sa

v čase, keď boli školy zavorené tvorilí, budú ale aj v budúcnosti vnlŽívať,ato v rámci

činnosti Šrn.

l l. Manažóľske zhrnutie:
Témou stretnutia členov klubu bola dištaněrľí foľma vzde|áyania.

Kl'účové slová: dištančné vzdelźtvarue, pracovné lisý
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