
t śkrtśŤv^. vEDY.
VŤSKUI4U A tPohTU
sĹovEN9Kt' REPUBuKY

EURlp5xÁ ĺJNĺÁ

EurÓpĺły ĺccÍĺltty íryrd
ÉuÍópdry ífltd r€rĺďtilnđp rcmr.

D1

oFERAĆNÝ PRoÉRAM
ĽUosKÉ zDBoJE

MIN}TT{ESTV(]

ł4\)lš;
aaoaaaaaa---

Spľáva o činnosti pedagogického klubu

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej

9. Meno koordinátoľa pedagogického
klubu

8. Miesto stretnutia pedagogického klubu

7. Dátum stretnutia klubu

6. Názov pedagogického klubu
5. Kód ektu ITMS20I4+

ciel'

J ímatel'
4' Názov projektu

1. Prioritná os

www. sko ladudince.edupage.org

Mgr. Eva Jamborová

Spojená škola Dudince, Ľ
Dudince

155/Ż3,9627l
4.l1.Ż0Ż0

Pedagogický klub zameraný na ľozvoj
čitatel'skej, matematickej a pľírodovednej
gľamotnosti žiakov na 1. stupni Spojenej školy
Dudince

312011V7s4

1.1.l Zvýšiť inkluzívnosť a rovnalcý prístup ku
kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť ýsledĘ a

detí ažiakov
škola Dudince

Pochopenie uěiva _ kl'úě k zlepšeniu
gramotnosti žiakov

Yzdelávanie

Na stľetnutí sa diskutovalo o tom, že čitateľská gramotnost'a schopnosť spracovať text tak,
aby si žiak vedel z neho vybrat'to podstatné čo potľebuje k štúdiu, sá v prim_árnom vzdelávani
neustále vyvíja a zdokonaľuje. Čitateľská gramotnosť nie je len o schopnostiach a
zručnostiach samotného čítania, ale aj o schopnostiach a zruěnostiach s textom pľacovať.
Prítomní upozomili na fakt, Že úroveň práce s textom je v ľámci testovaní na nedostatočnej
urovni. Je to tak aj napriek tomu, že na I. stupni sa venuje pľáci s textom velká pozoľnosť.

l2. ľlavné body, témy stľetnutia,
l ' Citatel'ská gramotnost'

zhľnutie pľĺebehu stľetnutia:
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2. Swot anylýza
3. Výmena skúseností

Predmetom stretnutia bolo vyhodnotenie doterajšej činnosti, ktorá bola zameraná na
rozvíjanie kl'učovych kompetenc ií Žiakov.

1 1' Manažéľske zhľnutie:

Kl'rÍčové slová : čitateľská





t7.

,'.. 
_-,--'- fi-'.l;.





B MTNISTERSTVOtffiY.
VYSKUMU A śPoRT{-'
stov€Nsl(E, REPuBtlKY

13. Záxery a odporúčania:

EłJRlPsKÁ Ú|{r'Ä

EuÍóg'ly *űilťĎ' ígnd
Éuíóplký ťgtd rĘiWilncłE rorc'ä

oPERAĆNÝ PRoGRAM
ĽUDSKÉ zDRoJÉ

aaalaaaaa---

Spľáva o činnosti pedagogického klubu

Zadávať úlohy narozvoj matematickej a finančnej gľamotnosti
Yychádzať z výsledkov Swot analýzy
Llčivo pľcpájat' so životonr

l0 odkaz na webové sídlo zverejnenej

9 Meno koordinátora pedagogického
klubu

7. Dátum stľetnutia klubu
8 Miesto stľettrutia peđagogického klubu

6' Názov pedagogického klubu
5. Kód ITMS2OI4+

4' Názov projektu

2, ciel'

ĄJ ímatel'

1' Pľioritná os

www. skoladudince. edupage'oľg

Mgr. Eva Jamborová

Spojená škola Dudince, Ľ.
Dudince

l55/Ż3,96Ż7l
18.r1.2020

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

31201tV7s4

Pochopenie učiva - kl'uě k zlepšeniu
Źiakov

s škola Dudirlce

l.l.1 Zvýšiť inkluzívnosť a
kvalitnému vzdelávaniu a

rovnaký prístup ku
zlepšiť ýsledky a

kompetencie detí a iiakov

Yzdelźnanie

Bola vypľacovaná Swot analýza, kđe boli zachytęné silné aaj slabé stľánky tejto
pľoblematiky v rárrici vyučovania na škole' Ana|ýza by mala napómôct' k tomu, 
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rczvíjaju

asti,
informáciami,

tretnutĺa, stľetnutia:

označili
ztactJe

N

pro

a
1)

döIežité
stretn

potľebné
obl
utí

blematike
tieto

HIavn
sa
e body

pracovat'
ktoľým

s
J

porozumeli
gľamotnosti

e

a

témy
diskutovaio

s

o

aby

tom,
potrebné

ze

poznatky

venovať
ktoľé

vedeli
su

zhľnutie
matematická

zvýšenú

vyuŽit' v

priebehu

prepoJene s

gramotno
pozornost'

praxl.

sť a

reáln
Za

ym
Hovorili

dôleŽi
finančná

o

té
životom,

úlohách,
aby

gramotnosť
to,

ktoľé

ZE

su

Predmetom stretnutia bolo vyhodnotenie doterajšej činnosti, ktorá bola zametaná na
rozvíjanie jednej kl'úěových kompetencií žiakov - maiematickej gramotnosti'

Kl'rĺčové slová: matematická

1 l' Manažéľske zhľnutie:

finančná anal
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Spľáva o činnosti pedagogického klubu

10. Odkaz na webové sídlo zveľejnenej

9. Meno koordinátoľa pedagogického
klubu

8. Miesto stľetnutia pedagogického klubu

7 ' Dátum stľetnutia klubu

6. Názov pedagogického klubu

5' Kód ekru ITMS20I4+

4. Názov pľojektu

') ciel'

J Pri ímatel'

1. Pľioľitná os

www. skoladudince. edupage. oľg

Mgľ. tva Jamborová

Spojená škola Dudince, Ľ.
Dudince

755/Ż3,96Ż7l
2.12.2020

Pedagogický klub zameraný na ronĺoj
čitatel'skej, matematickej a prírodovednej
gramotnosti žiakov na 1. stupni Spojenej školy
Dudince

31201tV754

Pochopenie učiva _ kl'úč k zlepšeniu
Žiakov

ená škola Dudince

1.l.I Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku
kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť qýsledky a
kompetencie detí a żiakov

Yzdelávanie

vytv átr ať podmienky pľe ľozvoj pľíro dovednej gľamotno sti
zaviesť mechanizmy, ktorými sa bude nrer'at'úioveri príľoclovednej gľamotnosti
v jednotlivých roěníkoch

aktivi
učiť
učiť

v de
zážitkovo využívat' pokus bádateľskó ty

13. Záxery a odpoľrĺčania:

gľamotnosť prítomní definovali ako schopnosť ěloveka v rôznych Životnýchsituáciách konať tak,
aby sme neohrozovalí seba ani iných a nespôsobovali napríklad škody na zdravía majetku, poľuchy
a pľíľodné katastroý. Zvyšovanie ťtrovne pľírodovednej, finaněnej, ěitatel'skej' mediálnej a iných
gľamotností je hlavne o podpore vyšších myšlienkových procesov._Na stľetľlutí sa hlhdali príčiny
nízkej pľíľodovednej gramotnosti žiakov a boli navrhnuté stľatégie, ktoľé majú prispieť k jej
rczvíjaniu. Vel'ký dőrazby rnal byť kladený na pľepájanie učiva s reálnyn životom, na bádatel'ské
aktivity, na uěenie sa v reálnych situáciách . Taktieźsa lrovoľilo o šiestich úrovniach prírodovednej
gľamotnosti'

Na
I2.
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Predmetom stretnutia bolo venovať sarozvíjaniu pľíľodovednej gramotnosti žiakov.

l 1 . Manaźérske zhľnutie:

slová: st' vzdelávanie
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Spľáva o činnosti pedagogického klubu

l0' odkaz na webové sídlo zverejnenej
správy

9. Meno kooľdinátoľa pedagogického
klubu

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

6' Názov pedagogického klubu
5' Kód projektu ITMS20I4+

4. Názov projektu
3. Pľijímatel'

2. ŚpecificĘ ciel'
l' Prioľitná os

www. skoladudince.edupage. org

Mgr. olga Láslová

Spojená škola Dudince, Ľ. Štura 155/23,9627l
Dudince

4'l1'Ż020

Pedagogický klub zameraný na rozsl oj
ěitatel'skej, matematickej a pľírodovednej
gramotnosti źiakov na 2. stupni Spojenej školy
Dudince

31201ly754

Pochopenie učiva - kľúě k zlepšeniu
gľamotnosti żiakov

ená škola Dudince

l.I.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaĘ pľístup ku
kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť v'ýsleđky a
kompetencie dętí a žiakov

Vzde1ávanie

12. Hlavné body, témy stľetnutia, zhľnutie pľiebehu stľetnutia:

Prítomní hovoľili o kľitickom myslení azichdiskusie vyplýva,žemetődy kľitického
myslenia by mali byt'akýmsi nástľojom, ktoľý vedie Žiakov k porozumeniu učiva,
k odhaľovaniu vzťahov medzi osvojenými faktami, k výváľaniu vlastného názotu a
celkovo k prehĺbeniu poznatkov. Kĺitické myslenie je zamerané nazískavanie iďormácií,
ich hodnotenie a nachádzaĺię logických a objektívnych súvislostí. Kľitické myslenie je
obzvlášť potrebné denne uplatňovať pŕi pľáci s informáciami, ktorými sme dnes úplne
zahlteru. Clovek s kľitickým myslením sa neuspokojí s nedostatočným mnoŽstvom
infoľmácií, hľadá ďalej, snaŽí sa nlalyzovať rözne pohľady navec, dáva prednosť
objektivite pľed subjektivitou a informácie są snaŽí ovęrovat'. NedÔveruję nęjasným ą
ncjcdnoznaöným pojmom a rozlišuje mędzi názoľnri a faktalrri. IGiticky nysliaci ělovck lrie
je len naivný.m pasívnynr pľíjerlcorrr illfoľrnácií' Na zĺíklade zaujatia vlasĹného sĹanovislta
si vyĽvoľí o svęte obtaz sám, nepreberá ho od dľuhých. NeŽ spľaví konečné rozhodnutie,

mozne ternatízvazt

1 I' Manaźéľske zhľnutie:
Cieľom stľetnutia bolo diskutovat' o kľitickom myslení' ako pľostriedku na zvyšovanie
čitatel'skej, matematickej a prírodovednej gramotnosti źiakov na 2' stuprri základnej školy.

Kl'rĺčové slová : kľitické efektívne učenie,





13. Zárery a odporúčania:
uěiť Žiakov kľiticky myslieť v ěo najväěšej miere
vymieňať si skúsenosti v ľámci pľedmetorných komisií
využívať ponuky vzdeláxacích centieľ, ktoľé sú zamerané na kritické myslenie

Diskutovali o tom, ako oni uplatňujú kľitické myslenie v ľámci hodín. Żiacibolíúčastníkmi
viacerýoh woľkshopov, ktoré sa ľealizovali na škole v ľámci ľózvoju ich kritického
myslenia.

19. Podpis
18. Dátum
17. Schválil (meno; priezvisko)
16. Podpis
15. Dátum
14. Vypľacoval (meno' priezvisko)

4.11.2020
Mgr. Eva Jamborová

4.tr.2020
Mgr.ol'ga Láslová
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Spľáva o činnosti pedagogického klubu

10. odkaz na webové sídlo zverejnenej
spľávy

9. Meno kooľdinátoľa pedagogického
klubu

8' Miesto stľetnutia pedagogickélro klubu
7. Dátum stľetnutia pedasosického klubu

6. Názov pedagogického klubu
5' Kód pľoiektu ITMS2Ot4+

4. NŁov projektu
3. Prijímatel'

2' Specifický ciel'
l. Prioritná os

www. skoladudince.edupage.oľg

Mgľ. ol'ga Láslová

Spojená škola Dudince, Ľ. Štúra 155/Ż3,9627l
Dudince

|8.ll 'Ż0Ż0

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

312011V7s4

Pochopenie učiva _ kľúě k zlepšeniu
gľamotnosti Žíakov

Spoiená škola Dudince

1.1.1 Zvýšiť inkluzívrrosť a ľovnaký prístup ku
kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť vysledky a
kornpetencie detí a żiakov

Yzdelźwanie

13. Závely a odpoľúčania:
Yyužívať exkuľzie v ľámci vyučovania
Zotganizovať naplánované exkurzie
V rámci realizovaných exkurzií tvoľiť vzdelávací mateľiál a pręZentovat'ho

12. Hlavné body, témy stľetnutia' zhrnutĺe prĺebehu stretnutĺa:
Na stretnutí prítomní vychádzali zfaktu, że exkuĺzia je oÍganizaěná foľma vyučovania, ktoľá môŽe

slúžiť učitelbvi, aby Žiakom názoľnejšie priblíŹi|učivo. Urnožliuje žiakonr ukźnať veci, priebeh

dejov, o ktoých sa uěia teoľeticky tak, Źe ich pľepojí s vyuŽitím, čím'im umoŽní lepšie si zapamatať
poznatky' V ľámci diskLrsie si vymenili skúsenosti v oblasti ako dobre zorganizovať, pľipraviť a
vyhodnotiť exkurziu' aby sa stala motivačným pľvkom pľe žiakov.YýzrÍam exkuľzií je aj v tom, že
sa v ľámci nich dajú dobre rozvíjať medzipredmetové vďahy.
Nakol'ko jed ným z ciel'ov škoiského vzdelávacielro pľogľamtl je ľegionálna výchova, pľítomní
zostavili plán exkurzií, v rámci ktoľých spolu so źiakmi zmapujłll okolie a Vytvoľia materiál, ktoý
budú tvoriť Žiaci v rámci rôzrrych pľedmetov'

1 1. Manaźéľske zhrnutie:
Cieľom stľetnutia bolo diskutovat' o exkurziách, ako pľostľiedku na Zvyšovanie ěitatel'skej,
matematickej a prírodovedrrej gramotnosti žiakov na 2. stupni zź.kladnej školy.

Klnrĺčové slová: kĺitické myslenie, Vysoko efektíVne učenie, gramotnosť





19. Podpis
18' Dátum
17. Schválil (meno, priezvisko)
16' Ęodpis

l5. Dátum
14. V meno, ęzvisko I\'-_ rrl'^^ I óclnrzá

N





t MlNllT€RsTv€'
śKÖtlňl^. vEĎY.
vÝśKUuLJ Ą sPoRŤv
srovÉNsKf' ltPUBL!KY

ĘJnlPsx^ uNÍ'Ą

EuÍóptŁy Í*Ĺĺdý ĺo.rd
EurđPĺtry Íđld třĺonálnďE rołora

oPERAČNÝ PRo€BAM
ĽUosKÉ zĐBoJE

aaaaaaaaa--Ô

Spľáva o činnosti pedagogického klubu

10. odkaz na webové sídlo zverejnenej
správy

9. Meno koordinátora pedagogického
klubu

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

6. Názov pedagogického klubu
5. Kód ITMS2OI4+

4. Názov projektu
3. Prijímatel'

Ż. SpecificĘ ciel'

www. skoladudince.edupage. org

Mgľ. olga Láslová

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

2.12.2020

Pedagogický klub zameraný na rozvoj
ěitatel'skej, matematickej a príľodovednej
gľamotnosti žiakov na 2. stupni Spojenej školy
Dudince

31201|V754

Pochopenie uěiva _ kl'uč k zlepšeniu
gľamotnosti žiakov

Spo.iená škola Dudince

l.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnĄý prístup ku
kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť ýsledĘ a
kompetencie detí a żiakov

Vzdelávanie

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhľnutie pľiebehu stľetnuÚia:

Predmetom stretnutia bola diskusia o pľojektovom vyučovaní' z ktorej vyplynulo, Že jednou
z mnohých moŽností, ako naučiť żiako, aktívne a efektíVne 

'ď "eitl 
je projektové

vyrrčovanie. Projektové vyučovanie koncepcia, v ktoľej je projektová metóda hlavnou
metódou vyučovania a využívanie projektov tvorí pľevaŽujúcu časť vyučovania. Žiaci sil
vedení k riešeniu komplexných problémov a získavajú skúsenosti praktickou činnosťou
a experimentoväním'
Pedagógovia konštatovali, že pri projektovej činnosti So žiakmi postupujú podľa
nasledovných kľitérií:
pľi výbere témy projektu je potrebné prihliadat'na potreby azźnjmy žiakov, Žiacimajumať
vplyv na výbeľ a špeciťrkáciu témy projekfu,
pľojokt má súvisieť aj s mimoškolskou skťtsęnosťotl Žiakov, má vychádz^ť zo'zážitkov
ž,iakov, mal hy hyt'nrĺrstonr nreclzi školotl a Životom,
pľedpokladom pľojektovélro vyuěovattia je zainĺ'crestrvanosť Žiakov, ich záujem, vnútoľná
motivácia,

1 l. Manaźéľske zhľnutie:
Cieľom stretnutia bolo diskutovat'o pľojektovom vyučovaní, ako prostriedku na zvyšovanie
ěitatel'skej, matematickej a pľírodovednej gramotnosti żiakov na 2' stupni zźk|adnej školy.

Klnrĺčové slová: ektové efektívne učeni





13. Zárery a odpoľúčanial
vyllživ ať proj ektové vyuěovanie
realizovať projektové vyučovanie v škole, nezadávať tvoľbu projektov ako domácu

tímovú
úlohu
v ľiímci

pľojekty by nrďi ľiešiť žiaci v skupinách, v koopeľatívnom vyučovaní,
pľojektý majú viesť ku konkľétnym výsledkom a na ich zźlk7ade si žiaci majú osvojiť
príslušné vedomosti, zručnosti, postoje.

jednotli
inteľdisciplinaĺny

predmetov,
proj
mali by

ekty by mali
prekľačovaťramec

wrložťrcvať
vych vyuěovacích

prístup, komp1exný pohľađna skutočnýsvet,

meno
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15. Dátum
r6.
l7. Schválil meno
18. Dátum
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Spľáva o činnostĺ pedagogĺckého klubu

14. Vypracoval (meno, Angela Jakušová

15, Dátum
16. Po
17' Schválil
18: Dátum

10. odkaz na webové sídlo zveľejnenej
správy

9. Meno koordinátora pedagogického
klubu

8' Miesto stľettrutia pedagogickélro klubu
7. Dátum strefilutia pedagogického klubu

6' Názov pedagogického klubu
5. Kód pľojektu ITMS2ol4+

4. Názov projektu
3. Prijímatel'

2. Specifický ciel'
l. Pľioľitná os

www. sko ladudince. edupage.org

Arrgela Jakušová

Spojená škola Dudince, Ľ' Štúra l55lŻ3,96Ż7l
Dudince

5.r1.2020

Pedagogický klub zameraný na ľozvoj
ěitatel'skej, matematickej a pľíľodovedrrej
gľamotnosti tiakov v školskom klube detí

31201lv754

Pochopenie uěiva _ kl'uč k zlepšeniu
gľamotnosti žiakov

ená škola Dudince

I.l'1 Zvýšiť inkluzívnosť a ľovnaký pľístup ku
kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť qýsledky a
kompetencie detí a żiakov

Yzdelávanie

13, Zánery a odpoľrĺčania:
individuálnym pľístupom pomáhať Žiakom pri učení
inkluzívny pľístup uplatňovať vo všetkých oblastiach výchovy avzdelávania
samoštúdiom literatúľy sa zlepšovať v problematike inkluzívnej školy

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhľnutie pľĺebehu stretnutĺa:
Na stľetnutí sa vyhodnotil projekt Škola inkluzionistov, ktoľý na škole prebiehal. V rámci
pľojektu boli naštaľtované pľocesy' ktoré viedli k tomu, Že škola vo veľkej miere uplatňuje
inkluzívny pľístup k Žiakom. Inakosť sa chápe ako prospech pľe všetkých účastníkov
vzdelávania. Členky klubu vyzdvihli nutnosť individuálneho prístupu k žiakom a označili ho
zazźů<7adný pľvok inklúzie. Vytvorili súbor aktivít,ktoré budú vykonávať v poobednej škole,
ktoľých cieľom bude ľozvíjanie Životirých zručností' ako jedného zđő|eŽitých aspektov
inkluzívn eh o v zdeláv ania.

1 1. Manažéľske zhľnutie:
Témou stľetnutia bolo inkluzívne vdelávanię

Kl'ú čové slová : iĺlkluzia, inkluzívne v zdeláv anie, individuálny prístup

19.
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Správa o činnostĺ pedagogického klubu

13. Závery a odpoľúčania:
rczv íj at' živ otné zľučno sti
samoštúdiom ]iteratťrry sa zlepšovát' v pľoblematike inkluzívnej školy

14' Vypľacoval (meno,

15. Dátum
i6. Pod
l7. Schválil meno, sko
18. Dátum

10. odkaz na webové sídlo zveľejnenej
správy

9. Meno kooľdinátora pedagogického
klubu

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

6' Názov pedagogického klubu
5. Kód pľojektu ITMS2O14+

4. Názov projektu
3. Prijímatel'

2' Speciťĺcký ciel'
1' Prioritná os

www. skoladudince.edupage.oľg

Angela Jakušová

Spojená škola Dudince' Ľ. Śtúra 155lŻ3,96271
Dudince

19.II ' Ż020

Pedagogický klub zameraný rra ľozvoj
čitatel'skej, matematickej a pľírodovednej
gramotnosti žiakov v školskom klube detí

3t20Itv7s4

Pochopenie učiva - kľúč k zlepšeniu
gramotnosti źiakov

Spojená škola Dudince

I.1.1 Zvýšiť inkluzívnost'a rovnaký prístup ku
kvalitnému vzdelávaniu a zlepšit' ýsledĘ a
kompetencie detí a tiakov

Yzďe|źnanie

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutĺe priebehu stľetnutia:
Na stretnutí sa nadviazalo na témy predchadzajűceho strętnutia. Členky klubu vyzdvihli
nutnost' individuálneho prístupu k Žiakom a oznaěili ho za základný pľvok inklúzie.
Pokľačovali v tvoľbe súboru'aktivít, ktoľé budú vykonávat' V poobednej škole, ktoľých
ciel'om bude rozvljanie Životných zľučností, ako jedného z döležitých aspektov inkluzívneho
vzdelávania.

1 1' Manažéľske zhľnutĺe:
Témou stľetrrutia bolo inkluzívne vdelávanie.

KI'účové slová : inklúzia, inkluzívne vzdeláv anie, individuálny prístup

19. P
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Spľáva o činnosti pedagogického klubu

10. odkaz na webové sídlo zveľejnenej
správy

9. Meno koordinátoľa pedagogického
klubu

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

6. Názov pedagogického klubu
5. Kód pľojektu ITMS2o14+

4. Názov projektu
3. Prijímatel'

Ż. SpecificĘ ciel'
1. Pľioritná os

www. skoladudince.edupage.org

Angela Jakušová

Spojená škola Dudirrce, Ľ. Śtúra l55lŻ3,96Ż77
Dudince

3.1Ż. Ż0Ż0

Pedagogický klub zameraný na rozv oj
č itatel'skej, matematickej a príľodovednej
gramotnosti Źiakov v školskom klube detí

3lŻ01lv154

Pochopenie učiva - kľúč k zlepšeniu
gramotnosti tíakov

Spoiená škola Dudince

1'1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký pľístup ku
kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť vysledky a
kompetencie detí a žiakov

Vzdelávanie

13. Závery a odpoľúčania:
Yyužívať pojmové mapy pri opakovaní učiva
Pracovat' s publikáciami Tonyho Buzana
Vytváľať vel'ké plagáty pojrllových tlláp k uľčiĺ.ýrrl Ĺétlttuĺl a uĺtticsĹniĹ'ich ĺra ĺ"lrtldbe
ško15,

l2. Hlavné body, témy stľetnutia, zhľnutie pľiebehu stretnutia:
Pľítomné diskutovali o potľebe naučiť đeti zaznamenávat'si učivo a posilňovať tak vizuálne
učenie' Jednou ztvorivýchriešení je prejst'od klasických poznámok k tvorbe
myšlienkových máp' Tvoľba myšlienkovýchmáp,mőže byt' jednoduchým riešením práve
pre deti, ktoľým sa t'aŽko pľacuje s písaným textom a majťr pľoblémy so zapamatźtvaním,
Diskutovalo sa o publikáciách autoľa Tonyho Buzana,ktorý je autorom myšlienkových
máp a učí o nich uŽ vyše 30 ľokov po celom svete. Jeho myšlienkové mapy sa zaľadili
medzi efektívne pomôcky ako u đetírozvíjať myslenie. Táto metóda det'om umoŽňuje
zjednodušenie písania poznámok, učenia, skrátenie doby strávenej nad domácimi úlohami,
rozvijakreativitu, pređstavivosť, zlepšuje pamät'a pomáha uspieť v škole. Publikácie boli
pľe potľeby školy zakupené a sú k dispozícii aj Žiakom v čitateľských kútikoch'

1 1' Manažéľske zhľnutie:
Témou stretrrutia bolo využívarrie pojmoqých máp vo vyučovaní a ich význam

Kl'rĺčové slová: poimové mapy, kľúěové slová

14. Vypľacoval (meno, pľiezvisko) Ange[a Jakušová





15. Dátum
I6
l7. Schválil meno
18. Dátum
19. Pod

sko




