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11. Manažérske zhrnutie:

Online stretnutie členov klubu biológie, zamerané na analýzu praktických cvičení
z biológie bunky, tvorbu úloh podľa revidovanej Bloomovej taxonómie a tvorbu žiackej
vedeckej konferencie.

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

1. Návrhy a rozpracovanie praktických cvičení z biológie bunky
- zhrnutie a prehodnotenie zadaní, ktoré sú riešené v rámci praktických cvičení na
tému biológia bunky
- doplnenie úloh do jednotlivých cvičení
2. Tvorba a riešenie úloh podľa revidovanej Bloomovej taxonómie
zhrnutie revidovanej Bloomovej taxonómie a princíp klasifikácie jednotlivých
kognitívnych úrovní
- analýza modelových úloh zostavených podľa tejto taxonómie
- samostatná tvorba úloh z rôznych oblastí biológie
- analýza vytvorených úloh – ich správne zaradenie do jednotlivých kategórií podľa
Blooma
- diskusia o možnostiach využitia pripravených úloh v rámci vyučovania biológie
a prírodovednej gramotnosti
3. Tvorba žiackej vedeckej konferencie
- oboznámenie sa s metodikou prípravy žiackej konferencie
- výber tém z biológie vhodných na spracovanie formou vedeckého projektu
a implementácia medzipredmetových vzťahov
- časový rozvrh prípravy a realizácie žiackej konferencie
- materiálno technické zabezpečenie
- vhodnosť daného typu práce v jednotlivých ročníkoch , čiastková príprava
v nižších ročníkoch
- očakávané vstupy a výstupy, formy hodnotenia

13. Závery a odporúčania:

Výsledkom stretnutia členov klubu biológie a odporúčania sú:
2. Analýza praktických cvičení z biológie bunky – aktualizácia už existujúcich
didaktických materiálov a ich doplnenie na základe praktických skúseností
jednotlivých členov klubu.
3. Tvorba úloh podľa revidovanej Bloomovej taxonómie – odporúčame tieto úlohy riešiť
so žiakmi, či už v rámci vyučovacích hodín alebo domácej úlohy a tak postupne
precvičovať a budovať kognitívne schopnosti žiakov.
4. Príprava žiackej vedeckej konferencie – analýza metodiky žiackeho vedeckého
projektu a následná realizácia žiackej vedeckej konferencie, jednou z odporúčaných
tém (aj vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu) sú vírusové a bakteriálne
ochorenia – prevencia a možnosti liečby.
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PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: Gymnázium sv. Cyrila a Metoda
Dátum konania stretnutia: 23.11.2020
Trvanie stretnutia: od 14,15hod do 17,15hod.

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:
č.

Meno a priezvisko
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Inštitúcia

Prítomná cez MS Teams
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