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11. Manažérske zhrnutie:

Decembrové stretnutie členov klubu zamerané na analýzu a implementáciu workshopu ,ako
vyučovacej metódy do vyučovania biológie a prírodovednej gramotnosti.
12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

1. Workshop ako aktivizujúca metóda
- oboznámenie sa s problematikou workshopu, jeho organizáciou a priebehom
- všeobecné využitie tejto formy vzdelávania –ukážky workshopov
- osobné a praktické skúsenosti členov klubu s workshopom
- diskusia členov o možnostiach využitia workshopu na vyučovaní, ako využiť túto formu na zvýšenie aktivity žiakov na hodinách
2. Výber tém a príprava workshopu
-

zostavenie osnovy a jednotlivých krokov aktivity

-

na základe zistených potrieb žiakov vybrať vhodnú tému alebo konkrétny problém

-

základná príprava workshopu, stanovenie organizácie

Workshop je aktivita, ktorá môže slúžiť na ďalšie vzdelávanie alebo prehlbovanie znalostí
u žiakov. Zahŕňa interaktívne formy a spoluprácu medzi žiakmi, preto ju možno využiť ako
aktivizujúcu metódu. Workshop podáva návod ako vyriešiť určitý problém, úlohu, ako zrealizovať určitú činnosť. Aké kroky použiť na dosiahnutie cieľa a čomu sa vyhnúť. V prípade
tejto aktivity sa nejedná o vlastné hľadanie a skúmanie problematiky žiakom, ale aktivita radí
ako riešiť aktuálnu úlohu, tému.

13. Závery a odporúčania:

Výsledkom práce členov klubu na decembrovom stretnutí bolo oboznámenie sa
s problematikou workshopu vo vyučovaní a príprava vyučovacej hodiny s využitím tejto
formy. Po vzájomnej diskusii a výmene skúseností členovia klubu dospeli k záveru, že tento
spôsob výučby sa prakticky čiastočne využíva hlavne na hodinách praktických cvičení, kde
sú žiaci vedení pomocou návodu po jednotlivých krokoch k dosiahnutiu cieľu. Workshop sa
dá preto najlepšie využiť v rámci praktických aktivít, kde si môžu naučenú teóriu zopakovať
a vyskúšať v praxi. Samozrejme možno túto formu uplatniť aj pri opakovaní a prehlbovaní
znalostí u žiakov. Odporúčame už zažité aktivity obliecť do formy workshopu, a tým ich
popularizovať a zatraktívniť pre žiakov.
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PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: Gymnázium sv. Cyrila a Metoda
Dátum konania stretnutia: 02. 12. 2021
Trvanie stretnutia: od 14,30hod do 17,30hod.

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:
č.

Meno a priezvisko

1.

Podpis

Inštitúcia

Mgr. Šimková Jana

Gymnázium sv. Cyrila
a Metoda v Nitre

PaedDr. Bažaličková Martina

Gymnázium sv. Cyrila
a Metoda v Nitre

PaedDr. Bohovičová Jana

Gymnázium sv. Cyrila
a Metoda v Nitre
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