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PaedDr. Jana Bohovičová
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11. Manažérske zhrnutie:

Stretnutie členov pedagogického klubu biológie, zamerané na analýzu využívania
pripravených materiálov a úpravu maturitných zadaní z biológie a tvorbu úloh zameraných na
medzipredmetové vzťahy- biológia, chémia, fyzika.
12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

1. Zdieľanie aktuálnych skúseností
- pedagógovia si vymenili skúsenosti s využívaním materiálov pripravených v rámci
pedagogického klubu biológie
- zhodnotili študijné výsledky žiakov
- analyzovali stále sa prejavujúci dopad dištančného vzdelávania na učebné návyky žiakov
2. Návrhy na úpravu maturitných zadaní z biológie
- členovia klubu opätovne prerokovali maturitné zadania z biológie
- upravili niektoré úlohy vzhľadom na minuloročné dištančné vzdelávanie tohtoročných maturantov
- doplnili obrazové prílohy jednotlivých zadaní
- zapracovali do zadaní možnosť obhajoby maturitnej práce
- do úloh vložili prácu s odborným textom

1. Závery a odporúčania:

Výsledkom stretnutia členov klubu biológie bola analýza využívania materiálov pripravených
na pedagogickom klube, doplnenie a úprava maturitných zadaní z biológie. Na základe
skúseností v rámci vyučovacích hodín bolo možné posúdiť väčšiu či menšiu vhodnosť
pripravených materiálov a následne ich upraviť, alebo upraviť podmienky ich používania. Po
overení je zrejmé, že žiaci majú problémy nielen s prírodovednou gramotnosťou (prepájaním
základných poznatkov z prírodovedných predmetov pri riešení úloh), ale aj s čitateľskou
gramotnosťou, kde k najčastejším chybám dochádza z nedôsledne prečítaného textu zadania
(a následne jeho nedostatočnej analýzy). Je preto nutné neustále takéto typy úloh
implementovať do vyučovacích hodín prírodovedných predmetov, aby si na ne žiaci zvykli
a naučili sa ich riešiť. Dôležitým bodom stretnutia bola aj úprava maturitných zadaní
z biológie, kde sa nielenže zohľadnili podmienky minuloročného dištančného vzdelávania, ale
sa tiež zapracovali úlohy, kde by mali žiaci využívať čitateľskú a prírodovednú gramotnosť.

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

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

Jana Bohovičová
09.03.2022
Jana Bohovičová
09.03.2022

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 0 1 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: 09.03.2022
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

Mgr. Bažaličková Martina

Gymnázium sv. Cyrila
a Metoda v Nitre

PaedDr. Bohovičová Jana

Gymnázium sv. Cyrila
a Metoda v Nitre
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