Správa o činnosti pedagogického klubu

1. Prioritná os
2. Špecifický cieľ

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Prijímateľ
Názov projektu
Kód projektu ITMS2014+
Názov pedagogického klubu
Dátum stretnutia pedagogického klubu
Miesto stretnutia pedagogického klubu
Meno koordinátora pedagogického klubu
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
Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice
Tvorivosťou ku kvalite
NFP312010V264
Klub učiteľov biológie
21. 09. 2020
Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice
Mgr. Zuzana Čechová
http://gav.sk/

11. Manažérske zhrnutie:
inovatívne formy a metódy vyučovania, kooperatívne učenie, metóda aktívneho čítania, projektové
vyučovanie, invázne rastliny, IKT

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:
1. Diskusia o vhodnosti inovatívnych metód a foriem vyučovania
2. Výber najvhodnejších metód a foriem pri výuke témy Invázne rastliny.

K bodu 1:
Prítomní členovia klubu diskutovali o ich skúsenostiach z oblasti využitia rôznych metód a foriem
vyučovania v ich pedagogickej praxi. Zhodli sa na tom, že súčasné obdobie, v ktorom žijeme je
ovplyvnené prudkým rastom poznatkov. Prenikanie vedy a techniky mení postavenie človeka, kde
hlavnú úlohu zohráva rozhodovanie sa na základe získaných informácií. Zaužívané metódy a formy
vyučovania sa musia zákonite meniť.
K bodu 2:
Požiadavky dnešnej doby sú zamerané na inováciu edukácie, na hľadanie nových prístupov a metód.
Najvhodnejšími metódami, ktoré vybrali prítomní členovia, na výučbu tematiky inváznych rastlín sú:




kooperatívne vyučovanie – vedie žiakov k rozlíšeniu problémov, ktoré je možné vyriešiť
samostatne a ktoré vyžadujú spoluprácu, učí žiakov spolupracovať, komunikovať a vzájomne
sa hodnotiť
metóda aktívneho čítania – vyhľadávať potrebné poznatky v texte a porovnávať myšlienky
a fakty s tým, čo už vie, čo je podstatné a čo je nové
projektové vyučovanie - zdrojom nadobúdania poznatkov, vedomostí a zručností žiakov pri
projektovej metóde je riešenie praktických pracovných úloh, v prípade inváznych rastlín
napríklad praktickou úlohou bude zmapovanie výskytu inváznych rastlín v okolí školy,
vytvorenie fotodokumentácie a mapy výskytu inváznych rastlín.

Členovia klubu vyhľadali vhodné odborné texty pre metódu aktívneho čítania na tému Invázne
rastliny.

13. Závery a odporúčania:
Na záver si pedagógovia rozdelili úlohy pri vypracovávaní interaktívnych cvičení pre tému Invázne
rastliny a dôsledky ich šírenia.a ukončili stretnutie Klubu učiteľov biológie.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

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

Mgr. Zuzana Čechová
21. 09. 2020
Ing. Vieroslava Potočárová
21. 09. 2020

Príloha:
Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:
Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou
správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku
4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa
skrátený názov projektu
5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného
klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu
učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko
koordinátora klubu
10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú
stránku, kde je správa zverejnená
11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch
hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh
stretnutia klubu
13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli
predmetom stretnutia
14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti
vypracovala
15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila
(koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu
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PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice
Dátum konania stretnutia: 21. 09. 2020
Trvanie stretnutia: od 14.40 hod

do 17.40 hod

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:
č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

1.

Mgr. Zuzana Čechová

Gymnázium Andreja
Vrábla, Mierová 5, Levice

2.

Mgr. Nadežda Mesárová

Gymnázium Andreja
Vrábla, Mierová 5, Levice

3.

PaedDr. Ľudovít Sebelédi

Gymnázium Andreja
Vrábla, Mierová 5, Levice

