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11. Manažérske zhrnutie: 
 
V rámci druhého májového stretnutia klubu biológie sme sa zamerali na analýzu 

projektového vyučovania a prípravu projektu na konkrétnu tému 

 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 
 

1. Diskusia o projektovom vyučovaní – členovia klubu analyzovali koncepciu 
projektového vyučovania: 
a) Prínos projektového vyučovania – je orientované na proces aktívneho učenia, 

rozvíja myslenie žiakov, vzbudzuje v nich záujem o poznávanie, rozvíja praktické 
činnosti, rozvíja sa samostatnosť, tvorivosť, kritické myslenie, schopnosť 
spolupráce, komunikácie, riešenia problémov. 

b) Cieľ - podpora samostatnej (skupinovej) tvorivej činnosti, aplikácia teoretických 
vedomosti a komunikatívnych zručností 
 

2. Príprava projektu na tému chovu hospodárskych zvierat a zvierat žijúcich s človekom  
a) Špecifikácia projektovej úlohy – motivácia žiakov pre danú problematiku, 

vytýčenie cieľov 
b) Projektové plánovanie – časový rozvrh , zhromažďovanie informácií 

o problematike, učiteľ ako poradca usmerňuje činnosť žiakov 



c) Realizácia projektu – spracovanie podkladov a dokumentácie, vlastné riešenia 
žiakov, návrh alternatív 

d) Hodnotenie projektu – zverejnenie a obhajoba riešenia projektovej témy, analýza 
a využitie v praxi 

1. Závery a odporúčania: 
 
Výsledkom stretnutia členov klubu biológie bola analýza projektového vyučovania 

a príprava podkladov k projektu na konkrétnu tému. Členovia klubu odporúčajú využiť túto 

formu vyučovania nakoľko využíva spontánnosť a nápaditosť, rozvíja tvorivosť a spoluprácu 

žiakov, má motivačný a povzbudivý charakter, je orientovaný na žiaka. 
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Pr ior i tná os: Vzdelávanie 

Špeci f ický cieľ :  1.1.1 Zvýši ť  inkluz ívnosť  a rovnaký prístup ku kval i tnému 

vzdelávaniu a z lepši ť výsledky a kompetencie  detí  

a  ž iakov 

Pr i j ímateľ:  Spojená katol ícka škola,  Farská 19,  949 01 Nitra 

Názov projektu:  Zvýšenie kval i ty  vzdelávania na Gymnáz iu sv. Cyri la  

a  Metoda v  Ni tre 

Kód ITMS projektu:  312011V634  

Názov pedagogického klubu: 5.6.1 .  Pedagogický klub b io lógie 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Gymnázium sv. Cyrila a Metoda 

Dátum konania stretnutia:  31.05.2021 

Trvanie stretnutia:  od 14,00hod do 17,00hod. 

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. 

Mgr. Šimková Jana 

 Gymnázium sv. Cyrila 

a Metoda v Nitre 

2. 

Mgr. Bažaličková Martina 

 Gymnázium sv. Cyrila 

a Metoda v Nitre 

3. 

PaedDr. Bohovičová Jana 

 Gymnázium sv. Cyrila 

a Metoda v Nitre 

 

 


