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11. Manažérske zhrnutie:
krátka anotácia, kľúčové slová
Cieľom stretnutia bolo uplatnenie dramatizácie literárneho diela vo vyučovacom procese a možnosti
využitia elektronických materiálov. Dramatizácia je obľúbená u žiakov, pretože je rozmanitá,
dynamická, je možné využívať aj iné rekvizity ako texty, napomáha tiež čitateľskej gramotnosti.
Žiakom sa zlepšujú vyjadrovacie schopnosti a rozširuje sa slovná zásoba.
Veľkej obľube sa u žiakov tešia aj mediálne a elektronicky spracované literárne diela – či už
pomocou prezentácií, interaktívnej tabule a audiovizuálnych záznamov.
Kľúčové slová:
- Dramatizácia
- Elektronické materiály

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:
Hlavné body:
- Využitie dramatizovaného čítania
- Využitie médií na podporu čítania
Témy
- Čítanie textu na hodinách
- Audiovizuálne pomôcky na hodne
Dramatizované čítanie rozvíja u žiakov vyjadrovacie a intonačné schopnosti, ich predstavivosť.
Nevýhodou je časová náročnosť.
Pre niektorých žiakov je jednoduchšie prijímať nové poznatky prostredníctvom rôznych médií, je
však potrebné usmerniť výber žiakov toho, čo si pozrú. Výhodou tejto formy je dostupnosť
informácií, audiotextov, inscenácií a ich rôznorodosť a úspora času pri prijímaní jednotlivých diel.
Orientácia napríklad na internete sa nezaobíde bez čítania s porozumením (napr. v rôznych
súhlasoch). Vo väčšine prípadov však množstvo žiakov si pamätá viac z obsahu diela, keď ho aj
vidí a nielen počuje.

13. Závery a odporúčania:
V závere sme sa zhodli na tom, že pedagógovia začlenia do vyučovania nielen SJL, ale aj ostatných
predmetov dramatické prvky, ktoré prispôsobia veku žiakov a úrovni poznatkov. Žiakom môžeme
ponechať voľnú ruku a rozvíjať ich individualitu. Svojou podstatou sa týmto spôsobom podnecujú
ich záujem o získavanie informácií, rozvíjajú čitateľskú gramotnosť a precvičujú svoje čitateľské
zručnosti či už formou dramatizácie textu alebo jeho audiovizuálnym prijímaním.
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Príloha:
Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:
Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou
správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.
1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku
4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa
skrátený názov projektu
5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu
učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu
učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko
koordinátora klubu
10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku,
kde je správa zverejnená
11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné
témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia
klubu
13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli
predmetom stretnutia
14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti
vypracovala
15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor
klubu/vedúci klubu učiteľov)
18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.
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PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava,
č. 146
Dátum konania stretnutia: 19.11.2020
Trvanie stretnutia: od 12:45 hod

do 14:15 hod

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:
č.

Meno a priezvisko

1.

Mgr. Lýdia Sprušanská

2.

PaedDr. Milena Dobrovodská

3.

Mgr. Veronika Drobná

4.

Mgr. Branislav Bartko

5.

Mgr. Katarína Borovanová

Podpis

Inštitúcia

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

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

