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11. Manažérske zhrnutie:

Online stretnutie členov klubu biológie, zamerané na diskusné metódy a ich využitie vo
vyučovacom procese.

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

Obsah stretnutia možno rozdeliť na dve časti – oboznámenie sa s témou stretnutia
a praktická aplikácia - príprava konkrétnej diskusie
1. Diskusné metódy vo vyučovaní biológie a prírodovednej gramotnosti
- diskusia ako aktivizujúca metóda vyučovania
- význam a využitie diskusných metód
- charakteristika základných typov dialogických metód – brainstorming, Hobo
metóda, panelová diskusia, Gordonova metóda, Phillips 66 metóda
- hlavné zásady pri diskutovaní
- výber vhodnej témy
- úloha a príprava učiteľa
2. Praktická aplikácia – členovia klubu na základe tematických plánov individuálne
pripravili scenár diskusie na vybranú tému a následne zdieľali a diskutovali svoje
príspevky
- prehľad vyučovacích tém z biológie a prírodovednej gramotnosti v jednotlivých
ročníkoch
- individuálny výber témy, typu diskusie, príprava a metodika vedenia danej
diskusie na vyučovacej hodine

13. Závery a odporúčania:

Výsledky a odporúčania zo stretnutia členov klubu biológie:

Výsledkom práce členov klubu bola analýza diskusných metód vo vyučovaní
biológie a prírodovednej gramotnosti a príprava konkrétnej diskusie
Učebné osnovy (biológie a prírodovednej gramotnosti) poskytujú v jednotlivých
ročníkoch viacero tém kde je veľmi dobrou voľbou využiť diskusné metódy. Tieto, ako
aktivizujúci nástroj, zároveň rozvíjajú u žiakov schopnosť vzájomnej komunikácia, učia
žiakov vyjadriť svoj názor a konštruktívne riešiť daný problém. Je veľmi dôležité, aby si
mladí ľudia čo najskôr osvojili zásady korektnej a kultúrnej diskusie. Tieto metódy ich
učia vážiť si oponenta a miesto emocionálneho dokazovania si vlastnej pravdy vecne

argumentovať. Toto a ďalšie zásady diskutovania rozvíjajú a posilňujú charakterové
vlastnosti žiakov.
Preto je veľmi vhodné uplatňovať rôzne typy diskusie priebežne počas celého štúdia
žiaka a využívať vhodné témy didaktických plánov. Výchova sčítaného, ohľaduplného
diskutujúceho žiaka môže v budúcnosti pozdvihnúť kultúru diskusie dospelých ľudí na
rôznych úrovniach a tak prispieť k zvýšeniu kultúrnosti celej spoločnosti.
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PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: Gymnázium sv. Cyrila a Metoda
Dátum konania stretnutia: 17.03.2021
Trvanie stretnutia: 14,30h – 17,30hod

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:
č.
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