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11. Manažérske zhrnutie: 

krátka anotácia, kľúčové slová  

 

Zoznámenie sa s prácou pedagogického klubu, činnosť pedagogického klubu, členovia a ich úloha, 

plán práce pedagogického klubu, predstavenie aktivít, príprava aktivít, stanovené ciele a postup na  

ich dosiahnutie, tvorba materiálov, práca so žiakmi s ŠVVP, materiálne zabezpečenie aktivít, 

vzájomné obohacovanie pedagogickej praxe o nové metódy, postupy a formy vzdelávania.       

 

 

http://www.zsaklv.sk/


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

 

• Práca pedagogického klubu: 

- organizačné zabezpečenie stretnutí; plán práce pedagogického klubu; plán stretnutí; činnosť 

pedagogického klubu 

 

• Predstavenie aktivít: 

- dejepis: Svedkovia našej minulosti, Skladáme mozaiku o minulosti, Pozorovatelia histórie, 

Názory odborníkov, Blízke a občas vzdialené, Hry sú naši kamaráti, História ožíva 

- geografia: Lepšia geografia, Svet v kocke, Didaktické hry, Kde vo svete?, Interaktívna 

geografia 

 

• Ciele pedagogického klubu: 

-    priblížiť historické obdobia žiakom na ISCED 2 a žiakom s ŠVVP so zameraním na       

      štúdium historických prameňov; prehlbovať vedomosti žiakov o regióne Tekov a histórii;  

      mesta Levice; aplikovať nové metódy a formy vzdelávania na hodinách dejepisu a geografie 

      rozvíjať čitateľskú gramotnosť žiakov prostredníctvom práce s odborným textom, mapou  

      a pod.; zameriavať sa na rozvoj myslenia a kritického myslenia, zlepšovať komunikačné  

      schopnosti žiakov a rozširovať ich slovnú zásobu; oboznamovať žiakov s novými trendmi           

      v predmetoch dejepis a geografia 

 

• Tvorba didaktických materiálov:   

- tvorba metodík zameraných na prácu  s didaktickými pomôckami a didaktickým 

materiálom, tvorba prezentácií, tvorba dotazníka na zisťovanie postoja žiakov k štúdiu 

odbornej literatúry, zverejňovanie informácii na web stránke školy o zrealizovaných 

aktivitách, video záznamy z realizovaných exkurzií a aktivít; 

- tvorba didaktických pomôcok vhodných na hodiny dejepisu a geografie;   

  

• Práca so žiakmi ŠVVP: 

- vzájomná výmena informácií medzi členmi pedagogického klubu o formách a metódach 

využitých vo vzdelávaní žiakov s ŠVVP; nové metódy, postupy a formy vzdelávania, 

dosiahnuté výsledky, klady a zápory nadobúdané  pedagogickou praxou a práca so žiakmi s 

ŠVVP; vytváranie podmienok na skupinové vyučovanie, žiaci učia žiakov,  rozvíjanie 

čítania s porozumením;  metódy a postupy rozvíjania čitateľskej gramotnosti žiakov s  

ŠVVP 

 

• Otvorené hodiny: 

- plán hodín, zameranie, ciele otvorených hodín, vzájomná analýza, vyhodnotenie aplikácie 

metód a postupov, overovanie metód v praxi; inovácie vo vzdelávaní  

 

 

 

 



13. Závery a odporúčania: 

• Prehlbovať záujem žiakov o vzdelávanie v oblasti geografie a dejepisu 

• Overovať postupy a metódy na dosiahnutie stanovených cieľov 

• Vzbudiť záujem žiakov o rozširovanie vedomostí a informácií o nových trendoch v oblasti 

dejepisu a geografie    

• Zamerať prácu žiakov tak, aby došlo k rozvíjaniu čitateľskej gramotnosti žiakov 

• Rozvíjať schopnosť žiakov kritickému prístupu k odborným témam, získavaniu informácií 

• Prehlbovať záujem žiakov o svoj región a mesto Levice 
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