Správa o činnosti pedagogického klubu
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Vzdelávanie
1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku
kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a
kompetencie detí a žiakov
Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice
Inovácia vzdelávania za účelom zlepšenia
čitateľskej, matematickej, finančnej
a prírodovednej gramotnosti
312011U464
FiGG – finančná gramotnosť pre gymnáziá
18.11.2019
Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice
Mgr. T. Andrášová
https://www.srobarka.sk/inovacia-vzdelavaniaza-ucelom-zlepsenia-gramotnosti/

11. Manažérske zhrnutie:
krátka anotácia, kľúčové slová
Krátka anotácia:
- Vhodné formy rozvíjania FG – dialóg, skupinová práca
- Kombinácia metód – výkladovo ilustratívnej a problémovej metódy
- Úrovne porozumenia ekonomického textu
- Používať IKT na vhodnú prácu s ekonomickým textom
Kľúčové slová:
- Typy zdrojov textu
- Využívanie dennej tlače – Hospodárske noviny
- Vedenie hospodárskej štatistiky – základné ekonomické ukazovatele

Témy stretnutia:
-

ujednotenie sa v pojmoch metóda a organizačná forma
zhodnotiť doterajšiu úroveň FG – 1. A 2. úroveň
cieľom je nájsť najvhodnejšie metódy FG

Analýza súčasného stavu:
-

učitelia sa zhodli na tom, že doteraz sa žiaci na vyučovaní s FG nestretli
doteraz mali možnosť zažiť iba blokové zážitkové vyučovanie, ktoré nevyžadovalo poznať
základné pojmy
ako forma sa využívali prezentácie, ktoré mali iba informovať a nie interiorizovať
pre potreby FG musia učitelia dať problematike primeranú vážnosť a potrebnosť

Diskusia a výmena skúseností:
- diskusia potvrdila, že chýbajú didaktické pomôcky, ktoré by viedli k pestrosti metód a foriem
– viď Deň FG NBS
- na základe výmeny skúseností by výuka FG nemala kopírovať ostatné predmety
- v závere sme poukázali na využívanie softvéru k zlepšeniu FG

12. Závery a odporúčania:
-

Vhodné je využívať aj rozprávky, napr. Soľ nad zlato
Práca s textom je zodpovednosť všetkých učiteľov
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PhDr.Ján Kobulský
18.11.2019
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Príloha:
Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

