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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Témou stretnutia Pedagogického klubu učiteľov predmetov dejepis, občianska náuka a geografia 

bola výmena skúsenosti pedagógov, ktorí využívajú IKT vo vyučovacom procese spoločensko-

vedných predmetov a geografie so zameraním  na rozvoj čitateľskej gramotnosti, identifikácia 

problémov spoločensko-vedných predmetov a geografie vo vzdelávaní, chýbajúcich zručností 

a vedomostí žiakov, pomenovanie príčin, výmena skúseností a návrh riešení na eliminovanie týchto 

problémov  

 

 

Kľúčové slová:  

IKT, Vzdelávanie v spoločensko- vedných predmetoch, čitateľská gramotnosť, kritické myslenie, 

kľúčové kompetencie 

https://gsfalev.sk/clanok/kluby/


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

- Otvorenie 

- Privítanie prítomných  členov Ped. klubu DEJ-OBN-GEG 

- Oboznámenie s prácou v pedagogickom klube, rozdelenie úloh 

- Čitateľská gramotnosť a jej východiská, IKT vo vyučovaní 

- Identifikovanie hlavných problémov spoločenskovedného vzdelávania a rozvoj kompetencií 

žiakov  

- Diskusia o možnostiach zlepšenia, návrh spoločných odporúčaní pre prax 

- Záver 

 

Členovia klubu sa oboznámili s prácou a plánom práce v pedagogickom klube dejepisu, 

občianskej náuky a geografie a rozdelili si úlohy. Oboznámili sa na základe dostupných 

pedagogických dokumentov s kľúčovým pojmom čitateľská gramotnosť, identifikovali jej 

východiská a ciele. Následne sa oboznámili s jednotlivými produktmi IKT- internetom, edukačnými 

softvérmi, multimediálnymi CD, a technológiami – prezentáciami, elektronickými testami a 

cvičeniami, exkurziami s digitálnymi technológiami a ich následnou charakteristikou s možnosťami 

využívania vo vyučovaní  dejepisu, občianskej náuky a geografie. 

Pedagógovia spoločne identifikovali hlavné problémy: zhoršujúce sa vedomosti a zručnosti 

žiakov, žiaci  nevedia čítať s porozumením – text je im potrebné „prerozprávať“ a viackrát 

vysvetliť, nedokážu identifikovať hlavné myšlienky autentického textu, prerozprávať obsah a určiť 

jeho hlavné myšlienky, a to aj  napriek dostupnosti dokumentov národnej identity a štátnosti 

v elektronickej podobe s vysvetlivkami,  žiaci  ich nevedia efektívne využiť pri práci, majú problém 

s vyjadrovaním sa, s využitím poznatkov, ktoré majú, aj v iných predmetoch alebo oblastiach. 

 

 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

− Na každej vyučovacej hodine klásť dôraz na čítanie s porozumením a rozvoj kritického 

myslenia 

− Poukazovaním prepojenia na prax a bežný život zvyšovať záujem a motiváciu žiakov. 

− Pravidelne analyzovať so žiakmi autentické dokumenty, čím sa rozvíja ich čitateľská 

gramotnosť, kritické myslenie a použitie naučených poznatkov v praxi.  

− IKT pomáhajú dosiahnuť ciele dejepisného, spoločenskovedného učenia. aby dejepis, 

občianska náuka i geografia boli pre žiakov zaujímavé a pútavé, poskytovali im aktuálny 

prehľad najnovších historických, spoločenskovedných a geografických  poznatkov, naučil 

ich premýšľať o dobre a zle, viedli ich k vytváraniu vlastných postojov k historickým 

udalostiam, prekonávali transmisívnu výučbu a plnili ciele, ktoré budú vytvárať kľúčové 

kompetencie žiaka 

− Snažiť sa včleniť IKT do vyučovania dejepisu, občianskej náuky a geografie čo možno 

najviac s cieľom lepšieho sprístupňovania nových vedomostí a zručností, zaktivovania 

žiakov, ozvláštnenia vyučovacích hodín, a tým aj skvalitnenia celého edukačného procesu. 
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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:  Gymnázium sv. Františka Assiského Levoča 

Názov projektu:  Kvalitné vzdelávanie = úspešný študent 

Kód ITMS projektu:  312011V398 

Názov pedagogického klubu:  Pedagogický klub učiteľov DEJ-OBN-GEG 

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: GSFA, učebňa č. 131 

Dátum konania stretnutia: 14. 01. 2020 

Trvanie stretnutia: od 14:30 hod do 17:30 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. PhDr. Soňa Polláková 
 Gymnázium sv. Františka 

Assiského, Kláštorská 24, Levoča 

2. Mgr. Valéria Marťáková 
 Gymnázium sv. Františka 

Assiského, Kláštorská 24, Levoča 

3. Mgr. Valéria Václavová 
 Gymnázium sv. Františka 

Assiského, Kláštorská 24, Levoča 

4. Mgr. Ľubomír Dravecký 
 Gymnázium sv. Františka 

Assiského, Kláštorská 24, Levoča 

 

 


