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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 prírodovednej
gramotnosti
24.11.2020
Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Farská 19,
Nitra
PaedDr. Martina Bažaličková
www.gcm.sk

11. Manažérske zhrnutie:

Kľúčové slová: otvorená hodina, projektové vyučovanie, anorganická chémia
Pedagogický klub chémie sa na stretnutí venoval oblasti rozvoja projektového vyučovania.
Zároveň prebehlo analýza odučenej otvorenej hodiny, zdielanie názorov a nápady na ďalší
rozvoj vyučovacieho procesu.
Projektové vyučovanie rozvíja u žiakov myslenie, kreatívne schopnosti, vzbudzuje záujem
o poznávanie, učí hľadať, spracúvať, vyhodnocovať a prezentovať informácie, učí
zodpovednosti a samostatnosti. Rozvojom uvedených charakteristík sa formuje celá
osobnosť žiakov a rozvíja sa aj ich prírodovedná gramotnosť.

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

Plánované aktivity stretnutia pedagogického klubu:

1. Reflexia na odučenú otvorenú hodinu a jej prepracovanie.
− pozretie si online otvorenej hodiny zo záznamu – téma: Chemická väzba
− analýza a vyhodnotenie otvorenej hodiny
− návrhy na zlepšenia
2. Tvorba didaktickej virtuálnej knižnice, metodík a materiálov.
− doplnenie virtuálnej knižnice o nové metodické materiály
3. Projektové vyučovanie
− Vzdelávanie pedagógov v oblasti projektového vyučovania.
−

Návrhy na aplikáciu projektov pre nižší a vyšší stupeň žiakov gymnázia.

13. Závery a odporúčania:

Otvorené hodiny sú jedným zo spôsobov ako zvýšil kvalitu vyučovacieho procesu.
Otvorená hodina, ktorú sme analyzovali, Takáto hodina neprináša iba zhrnutie
pozitívnych a negatívnych častí hodiny, ale dáva priestor zamýšľať sa ad tým aké metódy
využiť vo vyučovaní, hľadať dôvody prečo využiť konkrétne metódy, prípadne
diskutovať o dopade využitých metód na žiakov.
Členovia pedagogického klubu chémie sa zhodli na tom, že otvorená hodina bola pre nich
prínosom, a že by sa v budúcnosti radi zúčastnili podobnej skúsenosti.
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PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: Gymnázium sv. Cyrila a Metoda
Dátum konania stretnutia: 24.11.2020
Trvanie stretnutia: od 14:15 hod.

do 16:15 hod.

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:
č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

1.

Mgr. Mária Šperková

Prítomný cez MS Teams

Gymnázium sv. Cyrila
a Metoda v Nitre

2.

PaedDr. Ján Šunderlík, PhD.

Prítomný cez MS Teams

Gymnázium sv. Cyrila
a Metoda v Nitre

3.

PaedDr. Jana Bohovičová

Prítomný cez MS Teams

Gymnázium sv. Cyrila
a Metoda v Nitre

4.

PaedDr. Martina Bažaličková

Prítomný cez MS Teams

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

