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Nitra
PaedDr. Jana Bohovičová
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11. Manažérske zhrnutie:

Online schôdza členov klubu biológie bola realizovaná v dvoch častiach, dôvodom
prerušenia bola pedagogická porada učiteľov školy. Stretnutie bolo 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
-

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
-

vzhľadom na prebiehajúcu dištančnú formu online vzdelávania sme si vymieňali skúsenosti s možnosťami motivácie žiakov v rámci biológie a prírodovednej gramotnosti

3. Didaktická virtuálna knižnica

-

výber rôznych didaktických materiálov, ktoré môžu podľa potreby využívať členovia klubu a
ich uloženie do virtuálnej knižnice Pedagogického klubu biológie na OneDrive

13. 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 na diaľku v rámci dištančného vzdelávania je neľahká
úloha a závisí aj od aktuálnej disponovanosti žiaka, ktorý sa ľahšie, či ťažšie adaptoval
na túto formu vzdelávania. Ako prínosné sa ukazujú rôzne typy krátkych úloh,
riešených online formou či už cez Edupage, Kahoot a pod. V rámci online hodín sa
osvedčilo využívanie rôznych online kvízov, ktoré zábavnou formou približujú či
opakujú preberané učivo. V každom prípade je však dôležitá ochota žiakov zapojiť sa
do pripravených aktivít, čo je však v terajšej situácii ovplyvňované viacerými faktormi.
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PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: Gymnázium sv. Cyrila a Metoda
Dátum konania stretnutia: 11.01.2021
Trvanie stretnutia: 1.časť : od 13,45hod. do 14,45hod.
2 časť : od 16,00hod. do 18,00hod.

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
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