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Vzdelávanie
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kompetencie detí a žiakov
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Cyrila a Metoda v Nitre
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5.6.1. Pedagogický klub biológie
10.03.2021
Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Farská 19,
Nitra
PaedDr. Jana Bohovičová
www.gcm.sk

11. Manažérske zhrnutie:

Online stretnutie členov klubu biológie, zamerané na konzultáciu aktuálnych problémov
dištančného vzdelávania a na prípravu a zdieľanie didaktických materiálov na dištančné
vzdelávanie z biológie a prírodovednej gramotnosti.
12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:
1. Riešenie aktuálnych problémov v rámci dištančného vzdelávania
- členovia klubu konzultovali spôsob, obsah a rozsah preberaných tém z biológie
a prírodovednej gramotnosti
- prítomní riešili aktuálne otázky vyplývajúce zo súčasného stavu vyučovacieho procesu
– maturity, olympiády...
2. Príprava didaktických materiálov
- v rámci klubu každý člen vypracoval didaktický materiál ku konkrétnej vyučovacej téme
a následne ho zdieľal a konzultoval s ostatnými členmi klubu

13. Závery a odporúčania:

Výsledky a odporúčania zo stretnutia členov klubu biológie:
1. Je veľmi užitočné a priam nevyhnutné v súčasnom stave, keď prebieha dištančné
vzdelávanie konzultovať a riešiť priebežne vznikajúce problémy. Potvrdzuje sa, že
komunikácia vedie k rýchlym a efektívnym riešeniam.
2. Tiež sa osvedčila cielená práca na príprave didaktických materiálov a čas vyhradený na ich
konzultáciu. Je to efektívna metóda, ako zbytočne neznásobovať prípravy tém, ale
navzájom si pomôcť ich zdieľaním (s individuálnou úpravou). Takto členovia pripravili
rôzne typy didaktických materiálov – online testy, praktické cvičenia (upravené na
vykonanie dištančnou formou), prezentácie, či výučbový materiál. Odporúčame v takýchto
aktivitách pokračovať aj po ukončení dištančného vzdelávania.
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PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: Gymnázium sv. Cyrila a Metoda
Dátum konania stretnutia: 10.03.2021
Trvanie stretnutia: 14,30h – 17,30hod

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:
č.

Meno a priezvisko

1.

Podpis

Inštitúcia

Prítomná cez MS Teams

Gymnázium sv. Cyrila
a Metoda v Nitre

Prítomná cez MS Teams

Gymnázium sv. Cyrila
a Metoda v Nitre

Prítomná cez MS Teams

Gymnázium sv. Cyrila
a Metoda v Nitre

Mgr. Šimková Jana
2.
Mgr. Bažaličková Martina
3.
PaedDr. Bohovičová Jana

