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11. Manažérske zhrnutie:

Online stretnutie členov klubu biológie, zamerané na úpravu maturitných zadaní
z biológie a riešenie aktuálnych potrieb dištančného vzdelávania.
12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:
1. Maturitné zadania (MZ) z biológie :
-

analýza jednotlivých úloh MZ

-

návrhy na úpravu vzhľadom na dištančnú prípravu maturantov

-

zvažovanie redukcie rozsahu

2. Riešenie aktuálnych tém v rámci dištančného vzdelávania
-

implementácia kresťanských hodnôt v rámci vyučovania biológie

-

tvorba formy a obsahu predmetu biológia na internetovej stránke školy – štruktúra, členenie
obsahu, náplň jednotlivých častí

13. Závery a odporúčania:

Výsledky a odporúčania zo stretnutia členov klubu biológie:
1. Kontrola MZ z biológie a návrhy na úpravu v kontexte aktuálnej situácie
dištančného
vzdelávania. Po dohode s členmi (vyučujúcimi) biológie sme sa dohodli, že rozsah
MZ nie
je potrebné redukovať, bude dostačujúce reformulovať a zmeniť formu niektorých
úloh,
čomu sa budeme venovať na ďalšom stretnutí klubu.
2. Možnosti implementácie kresťanských hodnôt vo vyučovaní biológie – je potrebné
to
robiť s miernosťou a citom, tieto informácie majú mať výchovný charakter a viesť
k nenásilnému uvedomovaniu si kresťanskej identity žiakov na našej katolíckej
škole,
nesmú prekrývať obsah predmetu, ale ho podporiť a ukázať jeho krásu
a opodstatnenosť.
3. Predmet biológia na www. stránke školy – vzhľadom, že je potrebné zrekonštruovať
jednotlivé predmety na www. stránke školy, sme si určili novú formu obsahu
biológie,
konkretizovali sme obsah jednotlivých častí a konzultovali možnosti so školským
informatikom. Je zrejmé, že si to bude vyžadovať určitý čas a dúfame, že prinesie
obohatenie novým i stálym návštevníkom školského webu.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vypracoval (meno, priezvisko)
Dátum
Podpis
Schválil (meno, priezvisko)
Dátum
Podpis

Jana Bohovičová
02.02.2021
Jana Bohovičová
02.02.2021

Príloha:
Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu biológie

P r i or i tná os:

Vz del ávani e

Špec i fi c ký ci eľ:

1. 1. 1 Z výši ť i nkl uz í vnosť a r ovnaký prí stup ku kval i tném u
vz del ávani u a z l epši ť výsl edky a kom petenc i e detí
a ž i akov

P r i jím ateľ:

Spojená katol í c ka škol a, Far ská 19, 949 01 Ni tr a

Náz ov pr ojektu:

Z výšeni e kval i ty vz del ávani a na G ym náz i u sv. Cyri l a
a Metoda v Ni tre

Kód I TMS pr ojektu:

31201 1V634

Náz ov pedag og i c kého kl ubu:

5.6.1 . Ped a go gic ký klu b b io ló gie

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: Gymnázium sv. Cyrila a Metoda
Dátum konania stretnutia: 02.02.2021
Trvanie stretnutia:

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:
č.
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