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11. Manažérske zhrnutie:

Online stretnutie členov klubu biológie, zamerané na bádateľské aktivity žiakov v rámci
vyučovacieho procesu.
12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:
1. Vedecká gramotnosť žiaka – diskusia členov o potrebe bádateľských aktivít v kontexte prírodovedného vzdelávania žiakov
- potreba prírodovednej gramotnosti
- interaktivita – cesta k porozumenie kľúčových pojmov
- základné spôsobilosti vedeckej práce
- modely a úrovne bádania
- etapy bádateľského cyklu
- základné spôsobilosti vedeckej práce
- ako učiť bádateľským spôsobom
- tvorba výskumného projektu o vírusových a bakteriálnych ochoreniach, prevencii a možnostiach liečby

2. Tvorba školskej vedeckej konferencie
-

vedecká konferencia ako nasmerované bádanie
vzdelávacie ciele
materiálno technické zabezpečenie
výber témy
tvorba skupín – prideľovanie rolí
stanovenie úloh
vlastná realizácia konferencie
rola učiteľa ako prípadného moderátora tejto aktivity

13. a odporúčania:

Výsledkom stretnutia členov klubu biológie je analýza vedeckej gramotnosti žiakov,
možnosti bádateľských aktivít v rámci vyučovacieho procesu a tvorba výskumného
projektu spojeného s tvorbou školskej vedeckej konferencie. Prírodovedné vzdelávanie
realizované v rámci bádateľských aktivít vidíme v kontexte potrieb dnešnej spoločnosti
ako veľmi potrebné. Umožňuje žiakom získať základné spôsobilosti vedeckej práce –
ako je identifikácia problému, vytvorenie hypotéz, realizácia pokusu, zbieranie
a triedenie informácií, vyhodnocovanie dát a formulovanie záverov. Osvojenie si
spôsobilostí a zručností vedeckej práce je predpokladom pre výchovu budúcich
vedeckých pracovníkov či kompetentných pedagógov na rôznych úrovniach.
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PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: Gymnázium sv. Cyrila a Metoda
Dátum konania stretnutia: 01.12.2020
Trvanie stretnutia: 14,23h – 17,23hod

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:
č.

Meno a priezvisko

1.

Podpis

Inštitúcia

Prítomná cez MS Teams

Gymnázium sv. Cyrila
a Metoda v Nitre
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Mgr. Šimková Jana
2.
Mgr. Bažaličková Martina
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