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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 chémie
2.6.2022
Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Farská 19,
Nitra
PaedDr. Martina Bažaličková
www.gcm.sk

11. Manažérske zhrnutie:
Kľúčové slová: matematická gramotnosť, finančná gramotnosť, prírodné vedy,
didaktické metódy
Stretnutie členov klubu chémie je zamerané na:
−
−
−

−

Zhodnotenie oblastí chémie, v ktorých treba posilniť matematickú a
finančnú gramotnosť.
Návrhy metód na posilnenie matematickej a finančnej gramotnosti.
Vyhodnotenie funkčnosti digitálnej knižnice chémie.
Zhodnotenie realizácie projektu za celé obdobie.

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:
Plánované aktivity stretnutia pedagogického klubu:
1. Zhodnotenie oblastí chémie, v ktorých treba posilniť matematickú a finančnú
gramotnosť, pracovné listy, testy.
 Výber možných tém kde sa dá posilniť rozvíjanie matematickej
a finančnej gramotnosti (napr. potravové zdroje, kvalita života
a zdravie, znečistenie životného prostredia, použitie surovín,
hospodárstvo, priemysel a i.).
2. Návrhy metód na posilnenie matematickej a finančnej gramotnosti.
 Vybrať vhodné metódy na posilňovanie gramotností a priradiť metódy
k témam.
 Vyhľadať typy úloh na posilňovanie gramotností.
 Vyučovanie pomocou pracovných listov a testov.
3. Vyhodnotenie funkčnosti digitálnej knižnice chémie.
4. Zhodnotenie realizácie projektu za celé obdobie.
 Posúdiť činnosť práce jednotlivých členov na stretnutiach počas
chemických klubov.
 Posúdiť skvalitnenie vyučovania počas projektového obdobia
v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi.

13. Závery a odporúčania:
Stretnutie členov klubu chémie bolo zamerané na oblasť rozvoja finančná a matematická
gramotnosť. Tieto oblasti boli prediskutované v nadväznosti na riešenie témy v minulom šk. roku.
Keďže to bolo posledné stretnutie v tomto šk. roku, členovia klubu zosumarizovali prínos stretnutí a
prípadné možnosti skvalitnenia vyučovania do budúcnosti. Počas roka sa každý člen pedagogického
klubu snažil využívať také metódy, ktoré by rozvíjali oblasť matematickej, finančnej, čitateľskej, ale
predovšetkým prírodovednej gramotnosti. Najčastejšie boli vymenované oblasti posilňované formou
pracovných listov s cvičnými úlohami alebo ústnymi otázkami zaradenými do učiva.
Členovia hodnotia projektové stretnutia jednoznačne za prínosné, rozvíjajúce, obohacujúce
ich životnú prax a zároveň prínosné pre skvalitnenie úrovni myslenia žiakov, čo sa odrazilo na forme
kladenia otázok žiakmi, prepájanie rôznych súvisiacich tém a záujmom o témy.
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PaedDr. Martina Bažaličková
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5.6.1 . Ped a go gic ký klu b ch émie

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: Gymnázium sv. Cyrila a Metoda
Dátum konania stretnutia: 2.6.2022
Trvanie stretnutia: od 14:30 hod.

do 17:30 hod.

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:
č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

1.

Mgr. Mária Šperková

Gymnázium sv. Cyrila
a Metoda v Nitre

2.

PaedDr. Ján Šunderlík, PhD.

Gymnázium sv. Cyrila
a Metoda v Nitre

3.

PaedDr. Jana Bohovičová

Gymnázium sv. Cyrila
a Metoda v Nitre

4.

PaedDr. Martina Bažaličková

Gymnázium sv. Cyrila
a Metoda v Nitre

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu a podpis/y:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

