Správa o činnosti pedagogického klubu

1. Prioritná os
2. Špecifický cieľ
3. Prijímateľ
4. Názov projektu
5. Kód projektu ITMS2014+
6. Názov pedagogického klubu
7. Dátum stretnutia pedagogického klubu
8. Miesto stretnutia pedagogického klubu

9. Meno koordinátora pedagogického
klubu
10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej
správy

Vzdelávanie
1.2.1. Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania
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11. Manažérske zhrnutie:
Kľúčové slová:
čitateľská gramotnosť, čitateľská kompetencia, medzinárodné hodnotenia gramotnosti, PISA –
čitateľská gramotnosť ako funkčná gramotnosť – východiská pojmu, čitateľská gramotnosť
v obsahovom a výkonovom štandarde SJL, DEJ, OBN, výsledky meraní PISA a PIRLS
Anotácia:
úlohy a zadania vhodné na meranie čitateľskej gramotnosti, diskusia o type textov a ich
spracovania, návrhy na ďalšie aktivity klubu

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:
1. Meranie a testovanie PISA
Na základe výsledkov testovania PISA je evidentné, že naši žiaci sa držia pod medzinárodným
priemerom, preto by bolo vhodné posilniť ČG vo viacerých všeobecnovzelávacích predmetoch,
nielen v SJL. V roku 2018 sa uskutočnilo testovanie zamerané na ČG, v ktorom prijalo účasť 79
krajín a cca 600 000 žiakov z celého sveta. Na Slovensku je testovanie PISA organizované
NÚCEM-om a vo výskumnom roku sa zúčastnilo 6770 žiakov (ZŠ, 4-ročné a 8-ročné gymnáziá
a SOŠ). Z výsledkov je možné vyčítať, že naši žiaci zaostávajú v ČG za svojimi rovesníkmi z iných
krajín, žiaci prichádzajúci na stredné školy majú čitateľský deficit. Ideálne podmienky na rozvoj ČG
poskytuje len slovenské gymnázia. Inak majú žiaci problémy s technikou čítania, nakoľko dnešná
technická doba im uľahčuje prístup k informáciám a žiaci čítajú oproti ich rodičom menej.
Členovia klubu medzi sebou diskutovali o rozvíjaní čitateľských kompetencií aj v rámci iných
predmetov a v rámci medzipredmetových vzťahov aj s odbornými predmetmi.

13. Závery a odporúčania:
Členovia klubu sa sa zhodli, že budú žiakom prostredníctvom online hodín a elektronickej
komunikácie vytvárať a vyhľadávať texty, ktoré budú zamerané na informácie potrebné ku
každodennému životu a k ich praxi.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Vypracoval (meno, priezvisko)
Dátum
Podpis
Schválil (meno, priezvisko)
Dátum
Podpis

Mgr. Lýdia Sprušanská
10.02.2021
Mgr. Lýdia Sprušanská
10.02.2021

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.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu
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PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
Online Microsoft Teams
Dátum konania stretnutia: 10.02.2021
Trvanie stretnutia: od 13:00 hod

do 14:30 hod

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:
č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

1.

Mgr. Lýdia Sprušanská

SOŠ obchodu a služieb, Trnava

2.

PaedDr. Milena Dobrovodská

SOŠ obchodu a služieb, Trnava

3.

Mgr. Veronika Drobná

SOŠ obchodu a služieb, Trnava

4.

Mgr. Branislav Bartko

SOŠ obchodu a služieb, Trnava

5.

Mgr. Katarína Borovanová

SOŠ obchodu a služieb, Trnava

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

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

