Správa o činnosti pedagogického klubu

1. Prioritná os
2. Špecifický cieľ

3. Prijímateľ
4. Názov projektu
5. Kód projektu ITMS2014+
6. Názov pedagogického klubu
7. Dátum stretnutia pedagogického klubu
8. Miesto stretnutia pedagogického klubu
9. Meno koordinátora pedagogického klubu
10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej
správy

Vzdelávanie
1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku
kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a
kompetencie detí a žiakov
Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01 Nitra
Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu sv.
Cyrila a Metoda v Nitre
312011V634
5.6.1. Pedagogický klub biológie
07.04.2021
Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Farská 19,
Nitra
PaedDr. Jana Bohovičová
www.gcm.sk

11. Manažérske zhrnutie:

Online stretnutie členov klubu biológie, zamerané na oboznámenie sa so systémom tzv.
informačných stánkov a ich realizáciu v prostredí školy.
12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:
Informačné stánky :
- členovia klubu diskutovali o metodike tvorby a využitia informačných stánkov- stanovíšť
- zamerali sa na ich využitie v podmienkach školy
- konzultovali formy a prostriedky na ich realizáciu (napr. informačné panely, tabule,
mikroskopovanie ....), vyberali vhodné témy
- prakticky plánovali prípravu a realizáciu

13. Závery a odporúčania:

Výsledkom práce členov klubu bola príprava informačných stánkov. Tieto je vhodné využiť
v rámci dňa otvorených dverí na škole ako motiváciu budúcich žiakov alebo pre žiakov školy
napr. realizáciou tzv. „Dňa vedy“ na precvičenie osvojených vedomostí, zručností zábavnou
formou. Informačné stánky sú vhodné na budovanie prírodovednej gramotnosti u žiakov
a preto odporúčame ich realizáciu .
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PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: Gymnázium sv. Cyrila a Metoda
Dátum konania stretnutia: 07.04.2021
Trvanie stretnutia: 14,30h – 17,30hod

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:
č.

Meno a priezvisko
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Podpis

Inštitúcia

Prítomná cez MS Teams

Gymnázium sv. Cyrila
a Metoda v Nitre
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Gymnázium sv. Cyrila
a Metoda v Nitre

Prítomná cez MS Teams

Gymnázium sv. Cyrila
a Metoda v Nitre
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