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Spľáva o čĺnnosti pedagogĺckého klubu

9' Meno kooľdinátora pedagogického
klubu

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej

8. Miesto stľetnutia pedagogického klubu

7 ' Dátum stretnutia ckého klubu

6. Názov pedagogického klubu

2. ciel'

J
4' NŁov projektu

5 Kód ektu ITMS2 0 I 4+

1. Prioritná os

www. skoladudince. edupage. org

Mgľ. Eva Jamboľová

Spojená škola Dudince, Ľ.
Dudince

155123,96271

9.9.2020

Pedagogický klub zamęraný na ľozvĺrj
čitatel'skej, matematickej a pľíľodovednej
gľamofirosti źiakov na 1. stupni Spojenej škoĺy
Dudince

3120t1v754

Pochopenie učiva _ kl'úč k zlepšeniu
gramotnosti žiakov

škola Dudince

t I 1 Zvýšiťinkluzívnosťa rovnahŕ pľístupku
kval itnému vzdelávaniu a zlepšiť ýsledĘ a

dętí ažiakov

Yzdelávanie

Matematická gramotnosť _ učitelia diskutovali o problematike matematickej gľamotnosti,
ktoľá je v dnešnej škole jednou z kľúčových úloh. Učitelia si uvedomujú potre6u ,r.ysorruŕjej úroveň vzhl'adom na požiad,avky dnešného tľhu práce. veľtý problém vidia
vneúspešnosti Žiakov vľámci testovaní ato najmä zmatematiky. Hľaáah'moŽnosti, ako
napľędovat'v tejto oblasti v ľámci pľvého stupňa. Velký významuidĺu u spoločnonr postupe
s kolegami z dľuhého stupňa. Podľa pľítomných je veľmi döležité učit' Žiakov nu ,unua"
nĺŁomosti a teda v čo najväčšej miere využívať vízualizáciu učiva'

Stratégie vyučovania - 'icdlrou z kľúčovýclr
preclstavivosti a logiclĺého nryslerria. Učiĺ'elia rrav

prĺebehu tia:
1

12. Hlavn e
Matematická

body Úémy s
gramotnost'

tretnutia, zhľnutie stľetnu

Inomęnklv vylčĺrvania buclę 167yĺjanie
ľhli spÔsoby, ako budú so Žialulli praĺ;ovat'

a aké budú

2. Stratégie vyučovania
3. Výmena skúsęností

Predmetom stretnutia bola tvorba stľatégie, ktoľá v rámci vyuěovania bude rozvíjať
matematickú gramotnost' Žiakov'

l l' Manaž,éľske zhľnutĺe:

Kl'rĺčové slová: vizualizácia
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13. Záxery a odpoľrĺčania:
Zvyšov ať vinłalízěrciu učiva
Spolupracovať pľi tvoľbe úloh,

intervaloch

rczvíjajtllogické
z1Vyučovať

Preveľovať
Spolupracovat'

stav
s

matematiku v
kolegami z

prepojení
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ktoré
na

stupňa
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sledovať

bežný
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Spľáva o činnosti pedagogického klubu

10. odkaz na webové sĺdlo zverejnenej

9. Meno pedagogického
klubu

8 Miesto stľetlrutia pedagogického klubu

6 Názov pedagogického klubu

7. Dátum stľetnutia klubu

2. pecificĘ ciel'

ĄJ ímatel'
4. Názov projektu

Kód ITMS2O14+

1. Prioľitná os

www. skoladudince.edupage.org

Mgľ. Eva Jamborová

Spojená škola Dudince, Ľ.
Dudince

155/23,9627I

25.9.2020

Pedagogický klub zameraný narozvoj
čitatel'skej, matematickej a príľodovednej
gľamotnosti žiakov na 1' stupni Spojenej školy
Dudince

3l20Itv7s4

Pochopenie uěiva _ kl'uě k zlepšeniu
gramotnosti žiakov

Spojená škola Duđince

1.l.l Zvýš
kvalitnému

iť inkluzívnosť a ľovnaký pľístup ku
vzdelávaniu a zlepšiť ýsledĘ a

kompetencie detí a tiakov

Yzdelávanię

Aktivita žiaka _ učitelia diskutovali o metódach a formách, ktoré umo žÍnju, aby sa žiak
zpasívneho prijímateľa poznatkov stal aktívnym aktéľom vzdelávania, ito využívaním
pokusov, bádania' a experimentovania.

postupovat',

tie.

navrhli
vyučovanie

a

sa

to

v

budú
na

Stľatégie

škole
pľesunulo aJ

tvorí
do

eko

pľedmetoch
vyučovania

aké

j

exteriérua

ednou

aby
pomôcky

z
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ztact
budú

bude

využí

kľúčovych

mat'

zameranl
vat'

4..

pozorovali a
Za

momentov

bádali
budúcnosti

Prítomní
dôleŽité

šiľoké
pnamo

pedagó

v

\.ľrcovarua

pokladaj u
govra

bude

to,
prírode'

aby
Za

pokus

sa

a

týmto

spôsoby

ričelom

akcr

expenment

1. Aktivita žiaka
z. Stľatégie vyučovania
3. Výmena skúseností

Predmetom stretnutia bolo venovat' sa metódam a foľmám, ktorými sa učitelia školy chcú
dopracovať k efektívnemu vyučovaniu. Venovali sa požiadavkám modemého vzđe|ávania,
ktoré je založené na aktívnom.pľístupe Žiakaavel'ký döľazkladie narczvojjeho sociálnych
kompetencií. Členovia klubu nuuihli stratégie učenia, ktoré budú u pii"u"ľr,, projektu
zavádzať, a to s cieľom dosiahnuť aktivizáciu žiaka.

l l. Manažéľske zhľnutie:

bádanieKl'účové slová: aktivita žiaka,
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V čo najväčšej miere vyučovať,,in situ,o

99iuo sprostredkovať prostľedníctvom pokusov a experimentovania
Bádanie vyvžiť nazískavanie poznatkov _ učiteľ je pozorovatel', usmeľňuje, poskytuje
pomoc, radu

12. Zá*ery a odpoľrĺčania:
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Správa o činnosti pedagogického klubu

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej

9. Meno
klubu

pedagogického

8. Miesto stretnutia pedagogického klubu

7 ' Dátum stretnutia klubu

6 Názov pedagogického klubu
5. Kód ITMSZO14+

4. Názov projektu
3 ímatel'

Ż. ciel'
1. Prioritná os

www. skoladudince. edupage.org

Mgr. Eva Jamborová

Spojená škola Dudince, Ľ.
Dudince

155/23,96271

7.10.2020

Pedagogický klub zameraný na ľozvoj
čitatel'skej, matematickej a príľodovednej
gramotnosti tiakov na l. stupni Spojenej školy
Dudince

31201rV754

Pochopenie uěiva - kľúč k zlepšeniu
gľamotnosti tiakov

Spojená škola Dudince

1.1.l Zvyšiť inkluzívnosť a rovnaĘý prístup ku
kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť qýsledĘ a
kompetencie detí a žiakov

Yzdelávanie

)

Ĺ' Pľojektové vyučovanie _ teoretické
2. Ciele projektového vyučovania
3. Výmena skúseností

Pľojektové vyučovanie _ teoretické východiská - Prítomní si rozobrali teoretické

realizácie

zhrnutie12. Hlavnébody témy stretnutia, pne
východiská

beh u stľetnutia

proj
didaktické
vyučovanie

neobmedzuj
projektovej

tvoľi

výučby,
vyučovanie,mozeme

hodinách
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niektoré
problematike

pľo
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S
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preto anl
amotná real

Je
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e

metódy ako
efektívny

učiteľa

pro

v

spo

J

sob
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formy

b1émové

vosti

pri

a
vyučovania na

ktorom

Pľedmetom stľetnutia bolo venovať sa metódám a foľmám, ktorými sa uěitelia školy chcú
dopľacovat' k efektívnemu vyuŽívaniu projektovej práce v rámci vyučovania. Venovali sa
požiadavkám moderného vzdelélvania, ktoré je založené na aktívnom pľístupe žiakaa vel'ký
dörazkladie narczvojjeho sociálnych kompetencií' Členovia klubu návľhli stratégie učeniá,
ktoré budú v priebehu projektu zavádzať, a to s cieľom dosiahnuť aktivizáciu žiaka fomou
koopeľácie v rámci projektovej práce.

l l. Manaźérske zhrnutie:

tvorivosťKl'rĺčové slová: ęktové





individuálnym štúdiom získať ďalšie informácie o projektovej práci
vo vyučovaní využívat'tvorbu pľojektov a zamerať ju na koopeľ áciu apľezentovanie
výsledkov .

13. Závery a odporúčania:

Ciele pľojektového vyuěovania - Primĺĺľnym ciel'om projektového vyučovania je aktívne
zapojiť žiakov do poznávacieho procesu. Proces poznáianiaje charakteristický svojou
otvoľenosťou. Uěitelia na stretnutí vytvarali problémové sceńáre a otázky,ktoié vedú k
tomu, aby žiaci rozmýšľali o tom, čo sa učia. Scenáre projektov sú len #lmcové a dotváraju
sa v spolupráci so žiakmipočas ľiešenia. RealizáciapĄeĹtu závisíod Žiakov, od ich
tvorivosti, fantźlzie, kľitického myslenia, vnútomej motivácie, záujmov a potrieb. Pri tvorbe
sceniíľov sú učitelia ažiaci inšpiľovaní svojim najbližším okolím á problémami, ktoré
vy chádzaju z bežného živ ota'

projektovou pľácou. Vymenili siVymena skúseností
ločnehľadali

pedagó
efektí

govla
vne

uz maju
to
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ektov
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Spľáva o činnosti pedagogického klubu

10 odkaz na wębové sídlo zverejnenej

9. Meno kooľdinátoĺapedagogického
klubu

LM iesto stľetnutia pedagogického klubu

7. Dátum stretnutia klubu

6, Názov pedagogického klubu
5' Kód ektu 14+

4' Názov pľojektu

2. ciel'

3

1. Prioľitná os

www. sko ladud i nce. edupage. org

Mgľ' Eva Janrboľová

Spojená škola Dudince, Ľ.
Dudince

l55/23,96Ż7l
21.10.2020

Pedagogický klub zameraný na rozvoj
čitateltkej, matematickej a prírodovednej
gramotnosti źiakov na l. stupni Spojenej školy
Dudince

3120tlv7s4

Pochopenie uěiva - kl'uě k zlepšeniu
gramotnosti tiákov

S ená škola Dudince

I.l'1 Zvýšiť inkluzívnosť
kvalitnému vzde|ávaniu a

łompetencie detí a żiakov

a rovnaĘ prísfup ku
zlepšiť qýsledky a

Yzdęlávanie

)

Kognitívne ciele
Edukačné ciele
Zakladné princípy proj ektového vyučovania

Prítomní diskutovali o problematike a zhodli sa, že z hl'adiska kognitívnych cieľov
projektové vyučovanie umoŽňuje prehlbovať a rozširovat'poznańie, integľovat'' poznatky do
ucęleného Systému poznania, ľoz'víjať tvoľivé myslenie a uvedomovať si význatr] a ztnysel
poznávarńa

a

a

a

a

Hlavné body, témy stretnutia, zhľnutie pľiebehu stľetnutia:

Pľedmetom stretnutia bolo venovat' sa metódam a formám, ktorými sa učitelia školy chcú
dopracovať kefektívnemu vyuŽívaniu pľojektovej práce vńmci vyučovania. Venovali sa
požiadavkám modeľného vzdelávania, ktoré je zaloźenéna aktívnoń prístupe žiakaa vel'ký
dörazkladie narozvojjeho sociálnych kompetencií. Členovia klubu návrhli stľatégie učeniá,
ktoľé budú v priebehu projektu zavádzať, a to s cieľom dosiahnut' aktivizáciu žíłkaformou
koopeľácie v rámci projektovej ptáce. Téma stľetnutia nađviazalana tému ptedcháđzajúceho
klubu.

1 1. Manaźérske zhľnutĺe:

ektové rozvoKI'účové slová: ciele,
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Pedagógovia navrhli spôsoby, ako budú v budúcnosti uplatňovať teoľetické qýchodiská
pľoblematiky v pľaxi.

žiakov
V
Bol

yslovili
vývorený

1

plán,
odporúčanie

podl'a
aby kaŽdý

stavalo

ktorého budúv
pedagóg riešilproJ

buđúcnosti
ektovú

na 2.

postupovat'
činnosťa aby sa na

12. Závery a odpoľúčania:

. samostatne a tvoľivo pracovať

. pliínovať vlastnú ptácua dokončit' ju. niesť zodpovednosť za svoju prácu a prekonáv ať prekéňky
'' pracovat's informáciami (knihy, encyklopédie' inteľnet, apod.)o ptezantovať svoju vlastnú prácu , vystupovat?, s pľávne sa vyjadrovať. argumentovať
. spolupracovať, komunikovať, toleľovať a prijímat' iné názory. hodnotiť svoju prácu aprźrcusvojich spolužiakov

Y záverc stretnutia sa venovali základnýmprincípom projektového vyučovania so zreteľom
na potľeby a záujmy detí - výber témy Ááunoanl p'ĺspi"ľ k sebareali zácii žíaka. umoŽniť
mu získať nové skúsenosti a pohľady na vyučovací predmet ' Zreteľ na aktuálnu situáciu _
spájať školu so Životom' Interisciplinaľita _ pľekračovať rámec jednotliuých vyuěovacích
predmetov. Sebareguláciapri učení _ žiaci si plánujú, realizujuä hodnotia svoje projekty,
učia sa učiť. orientércianaprodukt - produkt prináša zmysluplnosť učenia, ceĺej pľa!e, ůim
motivuje žiakov, žĺaci ptezentujú svoj produkt pred triedou. Śkupino vá realizáčiá _ p'i
práci v tímoch sa žiaci učia spolup tacovať , komunikov at' , ale učia sa aj tolerancii a ľiešeniu
konfliktov.

vidiaVyznarn proj
predovšetkým v

ektového
rczvíjaní

vyučovania z
nasledovných

hľadiska
schopností a

edukačných a
návykov

formatívnych cieľov
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14. Dátum
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Spľáva o činnosŕi pedagogického klubu

)

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej

9 Meno koordinátoľa pedagogického
klubu

8. Miesto stľetnutia pedagogického klubu

7 ' Dátum stretnutia klubu

5. Kód ekru ITMS20I4+
6. Názov pedagogického klubu

4. Názov projektu
3

2 ciel'
l ' Pľioritná os

www. skoladudince. edupage.org

Mgr. ol'ga Láslová

Spojená škola Dudince, Ľ.
Dudince

t55/23,96271
9'9'Ż020

Pedagogický klub zameraný na rozvoj
čitatel'skej, matematickej a pľírodovednej
gramotnosti Žiakov na 2. stupni Spojenej školy
Dudince

3I20ttv7s4

Pochopeníe učiva - kl'uě k zlepšeniu
gramotnosti žiakov

Spojená škola Dudince

I.l.l Zvýšiťinkluzívnosť a rovnaký pľístup ku
kvalitnému vzdelávaniu a z\epšiť vysledĘ a

deti ažiakov

Yzdelávanie

Vysoko efektívne učenie - prítomní diskutovali o podmienkach, ktoľé je nutné zavádzať,
aby sa učenie stávalo vysoko efektívnym.

Ąg_likačné úlohy - prítomní diskutovali o tom' Že aplikačné úlohy sú mostom k zvládnutiu
kľúčového učiva. Hovorili o teoľetických východiskech pri ich tvorbe a uplatĺiovaní
v triede.

'l'vorba aplikačných úloh - počas stretnutia pľítomní vytvoľili rad aplikaěných úloh, ktoľé
sa budú využívať v pľaxi. Po iclr aplikácii si uĺjitclia Vymenia skúsenosti.

12. Hlavné body, témy stľetn
1. Vysoko efektívne učenie

utia, zhľnutie priebehu stľetnutia:

2' Aplikačné úlohy
3. Tvorba aplikačných úloh

Ciel'om stľetnutia bolo diskutovať o aplikačných úlohách, ako prostľiedku na zvyšovanie
čitatel'skej, matematickej a príľodovednej gramotnosti žiakov na 2. stupni základnej školy.:

Kl'účové slová:

l 1' Manaźéľske zhrnutie:

efektívne
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Správa o činnosti pedagogického klubu

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej

9 Meno koord inátora pedagogického
klubu

8' Miesto stľetnutia pedagogického klubu
7 ' Dátum stretnutia klubu

6. Názov pedagogického klubu
5' Kód ekru ITMS2014+

4. Názov projektu
J

ciel'
1. Pľioritná os

www. skoladudince.edupage.oľg

Mgľ. olga Láslová

Spojená škola Dudince, Ľ. Štúľa155/23,96Ż71
Dudince

25.9.Ż020

Pedagogický klub zameraný na rozv oj
čitatel'skej, matematickej a príľodovednej
gľamotnosti Źiakov na 2. stupni Spojenej školy
Dudince

312011V754

Pochopenie učiva - kľúč k zlepšeniu
gramotnosti tiakov

Spojená škola Dudince

l'1'1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaĘ prístup ku
kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť ýsledĘ a
kompetencie detí a žiakov

Yzdeléwanie

)

Prítomní nadviazali na predchá dzajuce stretnutie a hovorili o tom, Že aplikačné úlohy majú
byĺ' zarnerané na osvojenie alebo precvičenie toho istého kľúčového učiva, ktoré je ztklaďom
výkladu učiteľa' Majú byt' uŽitočné, tvorivé a emotívne. - zad,ávame ich špecificky' pľesne
vymedzíme' čo od žíakov poŽadujeme, pomôŽe nám pľi tom, keď máme naparnäti vyšleany
produkt, ktorý chceme dostať od žiaka' Myslíme na to, že niektoré útohy sú vhodné len pľe
individuálnu prácu, niektoré aj pre skupinovú a niektoré len pre skupinovú, tieto alternativy
tiež zvažujeme pri zadávaní úloh (napr' v skupine, ktorá.bude robiť dtamatizźrciu chceme,
aby nebolo viac žiakov ako štyria a tak k úlohe napíšeme ,,maximálne štyria členovia v
skupine"; keď si tuto úlohu vybeľie viac detí v skupine, vytvoľíme viac skupín).

12.'Hlavné body, témy
1' Aplikačné úlohy

stretnutia, zhľnutie pľiebehu stľetnutia:

2. Tvorba aplikačných úloh

Cieľom stretnutia bolo diskutovať o aplikačných úlohách, ako pľ'ostriedku na zvyšovanie
ěitatel'skej, matematickej a pľíľodovednej gľamotnosti Žiakov na 2. stupni záktadnej školy.

1 7. Manaźéľske zhľnutie:

KI'űčové slová: úl éfektívne





t3. Záxery a odpoľrĺčania:
individuálnym štúdiom získať ďalšie informácie o aplikaěných úlohách
vývwať aplikačné úlohy arealizovať ich v praxi
pn zadźxaní úloh tvoľiť pľiestor Íato, aby mal žiak možnosť qýberu

Tvorba aplikačnýchúloh _ počas stre{nutia prítomní vyüvorili ľad aplikačných úloh, ktoľé
sa budú vytlžívať v praxi. Po ich aplikácii si uěitelia vymenia skusenosti.

t4.
15. Dátum
16,
17. Schválil
18. Dátum
19.
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Spľáva o činnosti pedagogického klubu

10. odkaz na webové sídlo zverejnenej
správy

9. Meno koordinátora pedagogického
klubu

B. Miesto stľetnutia pedagogického klubu
7. Dátum stľetnutia pedagogického klubu

6. Názov pedagogického klubu
5. Kód proiektu ITMS2o14+

4. Názov pĄektu
3. Pľijímatel'

2. Specifický ciel'
1. Pľioritná os

www. skoladudince. edupage.org

Mgr. olga Láslová

Spojená škola Dudince' Ľ. Štĺrra I55l23,96271
Dudince

7.l0.20Ż0

Peđagogický klub zameraný na rozv oj
ěitatel'skej, matematickej a pľíľodovednej
gramotnosti Žiakov na 2. stupni Spojenej školy
Dudince

31Ż011v754

Pochopenie učiva _ kl'uč k zlepšeniu
gramotnosti žiakov

ená škola Dudince

l'1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaĘ prístup ku
kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť qýsleđky a
kompetencie detí a žiakov

Yzdęlávanie

)
12. Hlavné body, témy stretnutia, zhľnutie prÍebehu stľetnutia:
1. Pojmové mapy
2. Tvorba pojmových máp
3. Práca so Žiakmi s individuálnymi potľebami

Prítomní diskutovali o potrebe naučiť deti zaznamęnávať si učivo a posilňovať tak vizuálne
učenie. Jednou ztvorivých ľiešení je prejst'od klasickýchpoznámok k tvoľbe
myšlienkových máp. Tvorba myšlienkovýchmźp,môže byt' jednoduchým riešením práve
pre deti, ktorým sa ťaŽko pracuje s písaným textom a majú problémy so zaparĺätátvanim.
Ak si diet'a nie je schopné utvrdit'v hlave kľúčové pojmy avzťahy medzi nimi, nemôŽe na
ne ani nabaľovať Žiadłe ďalšie informácie.Mupy môžu bý tiežpre deti uŽitočné pri
vytvar aní jasných, logických a presvedčivých aľgumentácií.
Prítomní diskutovali o publikáciách autoľa Tonyho Buzana, ktorý je autoľom
rrryšlierrkových ĺnáp a učí ĺr niĺ;h uŽ vyše 30 ľokov po celom svete. Jeho myšlienkové mapy
sa zaradili medzi efektívne pomôcky ako u detí rczvijať myslenie. Táto metóda det'om

,

nađ domácimiskĺátenie do

I1. Manažéľske zhľnutĺe: I

Cieľom stretnutia bolo diskutovať o pojmových mapách, ako prostľiedku na zvyšovanie
čitatel'skej, matematickej a príľodovednej gľamotnostiŽiakov naŻ' stupni ztlkladnej školy.

TKI'účové slová: Buzan





učiť žiakov samostatne si urobiť struěné poznámĘ zuěiva
v co najväčšej miere vy'llživať pojmové mapy v rámci vyrrčovania
v myšlienkových mapách vyllžívať aj kľesby na posilĺenie vizualizźrcię a taktiež ako

na tvorivosti

13. ZáŇery a

pľedstavivosť, zlepšuje pamäť a pomáha uspieť v škole.
Publikácie boli pľe potreby školy zakúpené a sú k dispozícii aj žiakomv čitatel'sbých
kútikoch.

úlohami, r ozv íj a kreativit-ą

14.
15. Dátum
16.
17. Schválil
18. Dátum
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Spľáva o činnosti pedagogického klubu

i0' odkaz na webové sídlo zveľejnenej
spľávy

9. Meno koordinátoľa pedagogického
klubu

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

6. Názov pedagogického klubu
Kód projektu ITMS2014+5

4. Názov pľojekĹu
3. Pľijímatel'

Ż. Śpecifický ciel'
l. Prioľitná os

www. skoladudi nce.edupage. org

Mgľ. oĘa Láslová

Spojená škola Dudince, Ľ' Štúľa 155/23,96Ż7I
Dudince

2Ll0'20Ż0

Pedagogický klub zameraný na rozvoj
čitatel'skej, matematickej a prírodovednej
gramotnosti źiakov na 2. stupni Spojenej školy
Dudince

31Ż01lv754

Pochopenie uěiva _ kl'uč k zlepšeniu
gramotnosti źiakov

S ená škola Dudince

l.l.1 Zwšiť inkluzívnosť a rovnaký pľístup ku
kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť qýsledky a
kompetencie dętí a źiakov

Yzde|ávanie

)
12,H|avné body, témy stretnutia, zhľnutie pľiebehu stretnutia:
1. Rovesnícke vzdeltlvanie
2. Ukážky ľovesnícky ch v zd.eláv ani
3. Plán na ďalšie rovesnícke vzdelźnanie

Témou stretnutia bolo rovesnícke vzdelávanie, ktoré patľí k najefektívnejším spôsobom
učenia sa' Rovesníckevzđelćlvanie je moŽné rcalizovať naÍőznychúrovniach. od
klasického učenia mladších žiakov staršími až po vytváranie tzv. učebných buniek, v rámci
ktoľých- Žiaci riešia zadanie a vybľanú tému určitou metódou (napr. diskusia, projekty a
pod.). Úphe jednoducho je moŽné rovesnícke vzdelávanie ch'ápáť ako učenie ałzájomné
odovzdtlvanie si skúseností, vedomostí, informacii apomoci medzirovesníkmi, ktorí majú
ľovnaký "Status''. Učitelia uŽ dlhšiu zavádzaju do vyučovania rovesnícke vzdelávanie.
Uskutočňuje sa V ľámci tľiedy, mędzi triedami alebo sú'jeho riča.stníkmi ĺlęti z mateľske|
školy. Pľĺtomní sa zhodli, že ak žiak má postavenie učiteľa a podáva výklad rovesníkovi
alebo mladšiemu kamarátovi, rľovni' Prítomní sisi vedomostí na

l l. Manažéľske zhľnutie:
Cieľom stretnutia bolo diskutovat'o rovesníckomvzdelávaní, ako prostriedku na zvyšovanie
ěitatel'skej, matematickej a pľíľodovednej gľamotnosti żiakov na 2. stupni zźkladnej školy.

KI'účové slová: rovesnícke vzďelćwanie, efektívne



)



13. Záxery a odpoľúčania:
vyllžívať rovesnícke vzdelávanie v rámci vyrrčovania
zapájať do rovesníckeho vzdelávania deti z mateľskej školy
vytvoriť partneľstvo s okolitými školami arealizovat'ľovesnícke vzđelávarue

vymenili skúsenosti, vyzdvihli zaujímavé momený zhodín,ktoń ręalizovali a hovorili
o moŽnostiach, ako aj naďalej zaľaďovať rovesnícke vzđelávanie do vyučovacięho procesu.

t4.v
15. Dáfum
r6.
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18. Dátum
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Spľáva o činnosti pedagogického klubu

Angela Jakušová

15. Dátum
T6,

17. Sclrválil

)

18. Dátum

Vypracoval (meno,14.
sko

10' odkaz na webové sídlo zverejnenej

9. Meno koordinátora pedagogickélro
klubu

Miesto stľetnutia pedagogického klubu8.
klubu7. Dátum stretnutia

6' Názov pedagogického klubu
ITMS2o14+5' Kód

4. Názov projektu
J imatel'

l. Prioritná os

13. Závery a odporričania:
zaraďovať čítanie literatúry do poobednej činnosti v čo najväčšej miere
navštevovať pľavidelne školskú knižnicu
oľganizovat' zaujímav é čitatel'ské aktivity

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stľetnutia:
Prítomné sa zhodli' že sclropnost' č,itať a učiť sa pľostredníctvom čítania je základnou
akademickou zľučnosťou, ktoľáje dôIeŹitápre školskú úspešnosť vo všetkých oblastiach študia
a na všetkých úrovniach vzdelávania. Nízka ěitatel'ská gľamotnost' źiakov mőže znitovať
efektívnosť ich uěenia sa z dôvodu neporozumenia kl'liěoqým pojmom' Prácu v ŠKD pokladajú
zamożnosť, ako zlepšovať čitatel'skú úľoveň detí. Diskutovali o formách a metódach, ktoľé vo
svojej práci aktívne vyutívaju' Zhodli sa, čitatel'ské aktiviý je nutné do vyuěovania zaraďovať
pľavidelne, nakoľko sa nimi podporuje rozvoj zákĺadnej kompetencie Žiakov _ ěitatel'skej
gľamotllosti, formuje sa pozitívny vzťah k ěítaniu samotnému, ako aj potreba celoživotného
vzdelávania sa.

Témou stretnutia boli čitatel'ské stratégie' ktoých cielbm je zvýśiť pochopenie textu'

Kl'rĺčové slová: čí čitateľská

I 1. Manaźéľske zhľnutie:

www. sko lad udince. edupage.org

Angela Jakušová

Spojená škola Dudince, Ľ.
Dudince

155/23,96Ż77
l0.9.20Ż0

Pedagogický klub zameraný na rozvqj
ěitatel'skej, maternatickej a prírodovednej

żiakov v školskom klube detí

3IŻ0llv754

Pochopenie uěiva _ kl'uč k zlepšeniu
otnosti Žiakov

ená škola Dudince

1.I'1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaĘ/ prístup ku
kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť vysledĘ a

deti aźiakov

Yzdelátvanie

19.
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Správa o činnosti pedagogického klubu

l0' odkaz na webové sídlo zveľejnenej
správy

9' Meno kooľdinátoľa pedagogického
klubu

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

6' Názov pedagogickélro klubu
5. Kód proiektu ITMS2o14+

4. Názov projektu
) ímatel'

Ż. Specifický ciel'
1. Prioľitná os

www. sko ladudi nce. edupage. org

Angela Jakušová

Spojená škola Dudince, Ľ' Śtúra 155/23,96Ż71
Dudince

24.9.2A20

Pedagogický klub zameraný na ľozvoj
čítatel'skej' matematickej a pľírodovednej
gľamotnosti žiakov v školskom klube detí

3IŻ0I1v754

Pochopenie uěiva - kľúč k zlepšeniu
gľamotnosti žiakov

Spojená škola Dudince

1.I.I Zvýšit' inkluzívnosť a rovnaký pľístup ku
kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť ýsledĘ a
kompetencie detí a žiakov

Vzdelávanie

)

13, Závery a odpoľrĺčania:
ku kaŽdému Žiakovi pľistupovat'individuálne podľa jeho potrieb
vel'kú pclzclrnost'venovať Žiakov zo špecifickými vyvinovými poľuchami učenia
úzko spolupľacovaĹ's ĺ.ľicrhryĺrti uĺ]iteľkami a sa s asistentkami, ktoľé na škole pôsobia

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutĺe priebehu stretnutia:
Na stretnutí sa diskutovalo o jedinečnosti každéh o żiaka' Vyzdvihol sa inkluzívny prístup, ktoý sa
na škole uplatliuje. Prítomĺré sa zhodli, ž:ekaźdý uěitel'sa vo svojej pedagogickej pľaxi stretáva s

ým, że aj napriek tomu, Že k výclrovno'-vzdelávaciemu procesu pľistupuje zodpovedne, niektoľí
žiaci nedosahujú očakávané výsledky. Príěinou sú ľôzne činitele. Napríklad rodinné zázemie, status
v škole, úroveň psychických poznávacíchprocesov, vzájomný vzťahmedzi učitelbm aźiakom a
podobrre.Ideálne je, ked'učitel' pozllá uěebné štýly svojich żiakov. Je to pre neho vel'mi cenná
informácia, pretoŹe vd'aka nej môže pľispôsobovať uěenie všetkým typonr Žiakov' Prítomné sa
zhodli, že ked'clrcenre dosiahnuť čo najlepšie výsledky, musíme k žiakom pľistupovať individuálne
arozvíjať ich darrosti a pomáhat' im pľekonať prekážky v učení.

Témou stretnutia ělenov klubu bola téma inklúzie a individuálneho prístupu k osobnosti
žiaka.

l l. Manaźéľske zhľnutie:

Kl'rĺčové slová: indi iĺ:/r.lizia
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Spľáva o činnosti pedagogického klubu

')

10. odkaz na webÓvé sídlo zverejnenej
spráw

9. Meno koordinátora pedagogického
klubu

8' Miesto stľetlrutia pedagogického klubu
7. Dátum stľetnutia pedagogického klubu

6. Názov pedagogického klubu
5. Kód proiektu ITMS2014+

4. Názov projektu
3. Prijímatel'

2. Specifický ciel'
1. Prioľitná os

www. skoladud i nce. edupage.org

Angela Jakušová

Spojená škola Dudince, Ľ' Štúra 155/23,96Ż71
Dudince

8.10.20Ż0

Pedagogický klub zameľaný na rozv 9j
čitatel'skej, matematickej a príľodovednej
gramotnosti žiakov v školskom klube detí

312011V754

Pochopenie učiva _ kl'uč k zlepšeniu
gľamotnosti żiakov

Spojená škóla Dudince

1'I.I Zwšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku
kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť uýsledĘ a
kompetencie deti a žiakov

Yzdelźtvanie

)

13. Závery a odpoľúčania:
individuálnym štúdiom ziskat'ďatšie informácie o efektívnom spôsobe práce s deťmi
začIęřnvať ptác;'l s encyklopédiami do poobednej činnosti v čo najväčšej rniere
využiť tímovú spoluprácu
prezentovat' výsledky práce

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stľetnutĺa:
Na stľetnutí sa diskutovalo o tom, že vel'a pedagógov potvľdzuje ťakt, te stľategicky čítať, tľeba
najprv Žiakov nauěiť. Nie je spľávne len povedať Žiakom čo majú ćítať, ale tľeba ich naučiť ako majú
č,ítať, aby im vedomosti a infoľmácie, ktoré im čítanie pľirráša, vecleli zuźitkovať. Ciel'om snaženie
v tôjto oblasti je čítarrie podporujťlce schopnosť učiť sa. Práve takéto stratégie budú uplatňované
v rámci pľáce v klube. Bude sa sledovat' zlepšovanie príľodovednej gramotnosti Žiakov' V rámci
projektu bola zakúpená liteľatúra, ktoľú budú deti v rálnci klubov vyuŹívať. Ide o celý ľad
encyklopédií. Vel'kýnr pľínosom je,Žeboli zakúpené vo väčších počtoclr a bude moŽné' aby sa všetĘ
đeti ku knihám dostali a pracovali spolu na spoločnýclr ządaniach. Pôjde o blokové vyučovanie
a pľácu v tíme.

l l. Manažéľske zhľnutie:
Témou stretnutia bola práca s textoln, ktoľá má viesť k rozvíjaniu prírodovednej gramotrrosti
źiakov.

Kl'účové slová: čítanie, práca S textom, pľírodovedná gľamotnosť
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Správa o činnosti pedagogického klubu

)

13. Zá*ery a odpoľrĺčania:
pokľaěovat' v organizovaní rovesníckelro vzdelávarria
prizvat'do spolupľáce inú základnú školu
urobiť Deň otvoľelrých dveľí pľe ľodičov' aby videli ľovesnícke vzdelávanie

12. Hlavné body, témy stľetnutia, zlrľnutie pľiebehu stľetnutia:
Členky pedagogickélro klubu diskutovali o jednej z najeťektívnejších foriem učenia. Zatakéto učenie
pokladajťr aj ľovesnícke vyučovanie, ktoré má na škole pevné miesto' Pľebielra hlavne v rálnci
spolupráce s mateľskou školou' Żiaci prvého stupňa často prizývajťl alebo navštevujú materskú školu
a učia mlaclších kamaľátov. Pľítomné si vymeníli skúsenosti, ktoré majú s touto fonrrou práce
a zhodnotili , že aj v budúcnosti budú v ľovesníckom vzdelávarlí pokľačovať . Za zaujímavú myšlienku
povaŹujű,Źeby nadviazali spoluprácu s blízkotrzákladnou školoLr a v rámcitejto spolupráce by školy
organizovali pľáve rovesnícke vzdelávanie

1 1 . Manaźéľske zhľnutie:
Témou stľetnutia bolo vyuŽívanie rovesníckelio vzdelźtvallia ako efektívnej formy uěenia sa.
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