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11. Manažérske zhrnutie:

Online stretnutie členov klubu biológie zamerané na zhodnotenie a aktualizáciu aktivít
realizovaných v rámci dňa otvorených dverí na škole.
12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

1. Zhodnotenie efektívnosti metód a prostriedkov použitých na prezentáciu
prírodovedných predmetov v rámci Dňa otvorených dverí (DOD 2019) v škole:
- aktivity pripravené na túto aktivitu v rámci stretnutia klubu biológie
(21.11.2019) boli efektívne využité – chemické pokusy prezentované našimi
žiakmi sa stretli s pozitívnym ohlasom ako u prezentujúcich tak aj u divákov,
ktorí mali možnosť sa aktívne zapojiť, v rámci biológie bola zaujímavá príprava
a pozorovanie mikroskopických preparátov
- v čom vidíme priestor na zlepšenie je : zapojenie sa ďalších prírodovedných
predmetov do tejto prezentácie, dokumentácia a medializáci priebehu DOD,
celková organizácia priebehu DOD
2. Návrhy aktivít na Deň otvorených dverí (2020) – vzhľadom na to, že
epidemiologická situácia v krajine spôsobila zatvorenie škôl, sa DOD 2020 nebude
môcť konať prezenčnou formou, bude prebiehať v online priestore. Tomuto stavu
bude prispôsobená aj prezentácia prírodovedných predmetov – poskytneme ukážky
materiálov z biológie, chémie a prírodovednej gramotnosti .
3. Organizácia prezentácie prírodovedných predmetov –prírodovedná show a jej ďalšie
využitie
- návrh prezentácie prírodovedných predmetov v rámci DOD ako „prírodovednú
show“, v rámci ktorej by boli prezentované aktivity z biológie, chémie a fyziky
- metodika – kompetencie tvorby, uskutočnenia a vyhodnotenia aktivít by boli
presunuté na skupiny žiakov ochotných zapojiť sa do projektu, pedagógovia by
mali poradnú funkciu a funkciu koordinátorov
- návrhy konkrétnych aktivít z biológie a chémie
1. Závery a odporúčania:

Výsledkom stretnutia členov klubu biológie je analýza aktivít a priebehu DOD 2019
ako aj návrhy pre ďalšie ročníky DOD na škole. Vidíme priestor na zlepšenie celkovej
organizácie DOD v rámci školy, kde vieme prispieť svojimi návrhmi a kde je potrebné
to koordinovať aj s ostatnými predmetovými komisiami na škole. V rámci
prírodovedných predmetov je okrem biológie a chémie vhodné zapojiť minimálne ešte
fyziku. Ako efektívne vidíme aj väčšie zapojenie sa našich žiakov do prípravy
a realizácie jednotlivých aktivít, vzhľadom na ich angažovanosť v minulom roku.
Odporúčame prezentované aktivity v rámci DOD zdokumentovať (fotografie,
videonahrávky) – čo umožní ich lepšiu analýzu, prípadne môžu byť využité na
prezentáciu školy online.
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PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: Gymnázium sv. Cyrila a Metoda
Dátum konania stretnutia: 02. 11. 2020
Trvanie stretnutia: od 12,30 hod do 15,30 hod.

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:
č.
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