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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
8.2.2021
Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Farská 19,
Nitra
PaedDr. Martina Bažaličková
www.gcm.sk

11. Manažérske zhrnutie:

Kľúčové slová: medzipredmetové vzťahy, prierezové témy, projekt
Základom prípravy žiakov na život je naučiť ich vnímať svet ako celok a nie ako
oddelené samostatné celky. Aplikovanie medzipredmetových vzťahov do vyučovacieho
procesu umožňuje riešiť mnohé problémy a vedie k pochopeniu podstaty javov a dejov
prebiehajúcich v prírode. Úlohou pedagogického klubu chémie je navrhnúť témy a pokusy
pre interdisciplinárne projekty. Ďalšiu časť stretnutia venujú členovia zdielaniu aktuálnych
skúseností a riešeniu aktuálnych otázok.

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:
Plánované aktivity stretnutia pedagogického klubu:
1. Zdielanie aktuálnych skúseností.
− riešenie aktuálnych otázok
− odporúčania na zadávanie zaujímavých typov úloh pre žiakov
− diskusia k tvorbe časti webstránky školy – sekcia Chémia
2. Popísanie možností nových aktivít v rámci prierezových tém.
− analýza nových aktivít
− analýza možných prierezových téme
− návrhy na praktickú realizáciu
3. Návrh tém a pokusov pre interdisciplinárne projekty.
− ozrejmenie projektovej metódy a projektu a úrovni didaktickej a metodickej
− vytvorenie návrhov na projekty

13. Závery a odporúčania:

Činnosť pedagogického klubu chémie sa zameriavala na analýzu medzipredmetových
vzťahov a možnosti ich využitia vo vyučovacom procese. Časť pedagogického klubu bola
zameraná na zistenie nových možností tvorby precvičovacích úloh pre žiakov. Aktuálnou
témou zostala webstránky školy, do ktorej boli dotvorené nové časti v oblasti chémie.
Tvorivá činnosť je dlhodobý proces a preto na vytvorenie prierezových tém
z viacerých oblastí chémie a projektových tém odporúčame ponechať dlhší časový priestor
a diskutovať o možnostiach na ďalšom stretnutí.
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PaedDr. Martina Bažaličková
8.2.2021
PaedDr. Martina Bažaličková
8.2.2021

Príloha:
Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu
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5.6.1 . Ped a go gic ký klu b p rírod o ved n ej gra mot no s t i

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: Gymnázium sv. Cyrila a Metoda
Dátum konania stretnutia: 8.2.2021
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

Prítomná 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

Prítomná cez MS Teams

Gymnázium sv. Cyrila
a Metoda v Nitre

4.

PaedDr. Martina Bažaličková

Prítomná 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

