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11. Manažérske zhrnutie:

Stretnutie členov pedagogického klubu biológie, zamerané na vyhodnotenie práce klubu,
výmenu skúseností a tvorbu didaktickej virtuálnej knižnice.
12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

1. Vyhodnotenie práce klubu za prvý polrok a plánovanie činnosti na ďalší polrok
- členovia považujú spoločnú prácu v rámci klubu za prínosnú a dôležitú najmä z hľadiska
tvorby didaktických materiálov, výmeny skúseností a možnosti riešenia aktuálnych
problémov vo vzdelávacom procese
2. Výmena skúsenosti z pedagogickej praxe o aplikovaní inovatívnych metód na biológii
- v rámci výmeny skúseností členovia prezentovali svoje osobné skúsenosti s využívaním
inovatívnych metód vo vyučovaní ako napríklad“ okrúhly stôl“, rôzne workshopy....
3. Tvorba didaktickej virtuálnej knižnice, metodík a materiálov
výber rôznych didaktických materiálov, ktoré môžu podľa potreby využívať členovia
klubu a ich uloženie do virtuálnej knižnice Pedagogického klubu biológie na OneDrive

1. Závery a odporúčania:

Výsledkom stretnutia členov klubu biológie bolo pozitívne zhodnotenie práce klubu, výmena
skúseností aktuálnej pedagogickej praxe a zdieľanie vytvorených didaktických materiálov.
Motivácia žiakov nie je ľahká úloha a závisí od mnohých faktorov. Využívanie inovatívnych
metód, na ktoré žiaci nie sú zvyknutí je obtiažne, ale na druhej strane viditeľný zvýšený
záujem žiakov je signálom, že je potrebné ich s mierou využívať. Prvotné pokusy sú vždy
spojené s problémami, s nedôverou k priebehu a výsledku, preto je žiadúce tieto formy
opakovane využívať a zdokonaľovať. Sú prínosom v pedagogickej činnosti učiteľa, zvyšujú
záujem žiakov o učenie a rozvíjajú u žiakov nové schopnosti a zručnosti.
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PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: Gymnázium sv. Cyrila a Metoda
Dátum konania stretnutia: 10.01.2022
Trvanie stretnutia: od 13,30hod. do 16,30hod.

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:
č.

Meno a priezvisko

1.

Podpis

Inštitúcia

Mgr. Šimková Jana

Gymnázium sv. Cyrila
a Metoda v Nitre

Mgr. Bažaličková Martina

Gymnázium sv. Cyrila
a Metoda v Nitre

PaedDr. Bohovičová Jana

Gymnázium sv. Cyrila
a Metoda v Nitre
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