Správa o činnosti pedagogického klubu

1. Prioritná os
2. Špecifický cieľ
3. Prijímateľ
4. Názov projektu
Kód projektu ITMS2014+
Názov pedagogického klubu
Dátum stretnutia pedagogického klubu
Miesto stretnutia pedagogického klubu
Meno koordinátora pedagogického
klubu
10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej
správy
5.
6.
7.
8.
9.

Vzdelávanie
1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku
kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a
kompetencie detí a žiakov
Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila
a Metoda, Južná trieda 48, 040 01 Košice
Zvýšenie kvality vzdelávania a prepojenia
s praxou na SOŠ pedagogickej sv. Cyrila a
Metoda
NFP312010Z508
Tvorivosť a fantázia v umení
18. 12. 2020
SOŠPg sv. CaM
Mgr. Michaela Benediková
www.kspgs.edupage.org

11. Manažérske zhrnutie:
krátka anotácia:
Pedagogický klub Tvorivosť a fantázia v umení sa na svojom ôsmom stretnutí podrobne venoval
vyučovacím metódam. Členovia klubu sa dôkladne oboznámili s vyučovacími metódami, ich
historickým vývojom, klasifikáciou a s inovatívnymi, aktivizujúcimi metódami čitateľskej
gramotnosti.
V závere pedagogického klubu diskutovali o jednotlivých metódach a zostavili zoznam metód, ktoré
najčastejšie zaraďujú do vyučovacieho procesu.
kľúčové slová:
vyučovacie metódy, historický vývoj vyučovacích metód, klasifikácia vyučovacích metód,
aktivizujúce metódy, výchovné metódy, KEMSAK, metódy a techniky čítania s porozumením,
inovatívne, aktivizujúce metódy čitateľskej gramotnosti

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:
1.
2.
3.
4.
5.

Úvod, privítanie členov klubu, zhrnutie predchádzajúceho stretnutie
Predstavenie témy a obsahu stretnutia
Vyučovacie metódy
Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov
Záver

K bodu 1:
V úvode prebehlo krátke privítanie členov klubu Tvorivosť a fantázia v umení a zhrnutie
predchádzajúceho stretnutia. Online stretnutie klubu naďalej prebiehalo prostredníctvom aplikácie
Google Meet vzhľadom na dištančnú formu vzdelávania zavedenú ako protipandemické opatrenie.⁕
K bodu 2:
Prítomní boli oboznámení s témou a obsahom stretnutia - Vyučovacie metódy.
K bodu 3:
Obsah programu tvoril:
a) Charakteristika pojmu vyučovacia metóda, výber vzdelávacích metód
b) Historický vývoj vyučovacích metód
c) Klasifikácia vyučovacích metód - z hľadiska logiky, podľa zdroja poznatkov, podľa etáp
vyučovacieho procesu
d) Aktivizujúce metódy, výchovné metódy, KEMSAK
e) Analýza vyučovacích metód čitateľskej gramotnosti, inovatívne, aktivizujúce metódy
čitateľskej gramotnosti
13. Závery a odporúčania:
K bodu 4:
Pedagogický klub prijal tieto závery:
Členovia pedagogického klubu Tvorivosť a fantázia v umení sa oboznámili s témou vyučovacie
metódy. Na základe prezentovania klasifikácie vyučovacích, aktivizujúcich, výchovných metód a
analýzy vyučovacích metód čitateľskej gramotnosti zostavili zoznam metód, ktoré najčastejšie
zaraďujú do vyučovacieho procesu.
K bodu 5:
Členovia klubu prijali tieto odporúčania:
Zaradiť prezentované inovatívne, aktivizujúce metódy čitateľskej gramotnosti do vyučovacieho
procesu.
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16. Podpis
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Mgr. Michaela Benediková
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Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu
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PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: ITMS: 312011Z508 PK Tvorivosť a fantázia v umení - 8⁕
Dátum konania stretnutia: 18. 12. 2020
Trvanie stretnutia: od 13:35 hod

do 16:35 hod

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:
č.

Meno a priezvisko

Podpis⁕

Inštitúcia

1.

Mgr. Michaela Benediková

SOŠPg sv. CaM

2.

PaedDr. Katarína Grac, PhD.

SOŠPg sv. CaM

3.

Mgr. Nora Hentšelová

SOŠPg sv. CaM

4.

Ing. Monika Komárová

SOŠPg sv. CaM

5.

Mgr. Mária Majzeľová

neprítomná

SOŠPg sv. CaM

6.

Mgr. Milan Štefaňák

neprítomný

SOŠPg sv. CaM

7.

Mgr. Annamária Šturáková

SOŠPg sv. CaM

8.

Mgr. Jana Troščáková

SOŠPg sv. CaM

9.

Mgr. Klára Zorvanová

SOŠPg sv. CaM

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu a podpis/y:

č.

Meno a priezvisko
1. Mgr. Anna Klinovská

Podpis ⁕

Inštitúcia

neprítomná

MŠVVaŠ SR BA

2.
3.

⁕Dokladom o prítomnosti členov na stretnutí PK je printscreen obrazovky, vzhľadom na to, že
stretnutie prebiehalo dištančnou formou v dôsledku mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou
COVID-19 a z toho vyplývajúcemu mimoriadnemu prerušeniu štúdia v stredných školách podľa § 32
školského zákona a prechodu na dištančnú formu výučby na stredných školách (na základe
Rozhodnutia MŠVVaŠ SR, č.: 2020/17294:1-A1810 z dňa 12.10.2020.

