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 fyziky
23. 9. 2020
Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice
Mgr. Zuzana Klaudíniová
http://gav.sk/

11. Manažérske zhrnutie:
kľúčové slová: sila, meranie sily, skladanie síl, rozklad síl

krátka anotácia: pracovne listy a súbor úloh na pomoc pri vyučovaní tematického celku sila

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



Porovnanie používaných materiálov medzi vyučujúcimi
Výber najlepších materiálov z už používaných a hľadanie nových v zbierkach úloh a na
internete

Vyučujúci sa navzájom informovali o používaných materiáloch





porovnali si používané pracovné listy, zbierky príkladov
informovali sa navzájom o používaných metódach a formách vyučovania
skonštatovali nesúlad matematiky a fyziky – na matematike sa goniometrické funkcie učia
neskôr, ako ich potrebuje fyzika
predviedli a popísali pokusy, ktoré využívajú na vyučovaní

Vyučujúci spolupracovali na nových materiáloch





z prinesených materiálov vyučujúci vyberali najvhodnejšie obrazové úlohy
vytvorili súbor výpočtových úloh
vytvorili obrázkovú učebnú pomôcku na goniometrické funkcie
dohodli sa, že ešte doplnia úlohy z dostupných zbierok a z internetu

13. Závery a odporúčania:
Doplniť a dopracovať vytvorené materiály a využívať ich pri vyučovaní tematického celku Sila.

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

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

Zuzana Klaudíniová
24. 9. 2020
Vieroslava Potočárová
25. 9. 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
Dátum konania stretnutia: 23. 2. 2020
Trvanie stretnutia: od 14:40 hod

do 17:40 .hod

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:
č.

Meno a priezvisko

1

Zuzana Klaudíniová

2

Daniela Ďurišová

3

Mária Beniačiková

Podpis

Inštitúcia

