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11. Manažérske zhrnutie: 

                    

• Oboznámenie sa s programom stretnutia pedagogického klubu 

• Formulácia jednotlivých cieľov a úloh 

• Zdieľanie doterajších skúseností 

• Závery a odporúčania 

 

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

 

• Úvodné privítanie  

• Oboznámenie sa s programom stretnutia  

• Hlavná téma: Hodnotenie výsledkov PL 

• Diskusia  

• Vytvorenie záverov a návrhy odporúčaní na ďalšie stretnutie  

 

1. Zasadnutie pedagogického klubu – Čitateľský svet otvorila, prítomných privítala a viedla Mgr.   

Renáta Drabová- koordinátorka klubu. 

2. Po úvodnom privítaní vedúca klubu informovala členov s programom stretnutia.  

3. K podporeniu aktivity žiakov na vyučovaní prispievajú aj vyučovacie pomôcky a osobitne 

pracovné listy. Metóda práce s pracovnými listami výrazne prispieva k aktivizácii žiakov, k 

rozvoju ich samostatnosti, kreativity, vyšších kognitívnych schopností, prispieva k zvýšeniu k 

záujmu o vyučovací predmet. V neposlednom rade významnou prednosťou pracovných listov je 

aj rýchla a objektívna spätná väzba samotným žiakom ako aj učiteľom. Hodnotenie nám pomáha 

priraďovať určitú hodnotu tomu, čo sme vykonali. Môže nám povedať, do akej miery sa nám 

niečo podarilo alebo nepodarilo, aký prínos to malo pre tie oblasti, ktoré sme chceli našou prácou 

ovplyvniť. Je dôležité rozumieť tomu, čo hodnotením chceme dosiahnuť a podľa toho sa 
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rozhodnúť, čo, prečo, kedy, s kým a ako chceme hodnotiť, aby učenie bolo efektívne pre nás i 

pre žiakov. Cieľom stretnutia bolo prediskutovať rôzne návrhy na zisťovanie nedostatkov 

rôznych metód učenia a monitorovať- hodnotiť proces metakognitívneho poznatku žiaka. 

Centrom procesu hodnotenia podporujúceho učenie sa je žiak, ktorý sa v danom kontexte stáva 

kritickou spojkou medzi hodnotením a učením. Autentickosť rozvíjajúceho hodnotenia spočíva 

hlavne v oboznámení žiakov s výzvami reálneho sveta, ktoré vyžadujú od neho použitie 

poznatkov a schopností. Zároveň má tendenciu poskytnúť celkový obraz o žiakovej zdatnosti. 

V diskusii sa pedagogickí pracovníci venovali výmene skúseností, praktickým cvičeniam a 

úlohám zameraným na rozvoj čitateľskej gramotnosti, analyzovali konkrétne príklady z 

vyučovacích hodín a aktuálne výsledky v edukačnom procese. V diskusii a záverečnej fáze 

stretnutia tvorili pedagógovia návrhy a odporúčania na ďalšie stretnutie v súvislosti s témou 

Stimulácia k zvýšeniu ČG. 

 
 

13. Závery a odporúčania: 

 

Stretnutie členov pedagogického klubu – Čitateľský svet viedlo k zaujímavým a prakticky 

využiteľným poznatkom. Pre ďalšie stretnutie prítomní odporúčali ďalšie zdieľania z absolvovaných 

školení, seminárov a realizovaných vyučovacích hodín. Na ďalšie stretnutie je navrhnutá téma –  

Stimulácia k zvýšeniu ČG. 
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Prioritná os:  Vzdelávanie  

Špecifický cieľ:  1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku 

kvali tnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a 

kompetencie detí  a žiakov  

Prij ímateľ:  ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU TUHRINA 

Názov projektu:  Tvorivé čítanie a prírodné vedy ako nástroj rozvoja kompetencií 

žiakov ZŠ Tuhrina 

Kód ITMS projektu:  312011S174 

Názov pedagogického klubu:  Pedagogický klub - Čitateľský svet  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Základná škola s materskou školou Tuhrina 

Dátum konania stretnutia: 23.11.2020 

Trvanie stretnutia:   od 7:00 hod.  do 10:00 hod.  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Renáta Drabová  ZŠ s MŠ Tuhrina 

2. Mgr. Adriana Mikitová  ZŠ s MŠ Tuhrina 

3. Mgr. Zlata Chovancová  ZŠ s MŠ Tuhrina 

    

    

    

    

 



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

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

 


