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11. Manažérske zhrnutie:

V rámci online stretnutia členov klubu biológie sme sa zamerali na exkurziu ako
špeciálnu formu vyučovania. Zhodnotili sme doterajšie skúsenosti s exkurziami,
navrhli sme vhodné miesta a možnosti realizácie exkurzií pre žiakov jednotlivých
ročníkov.

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

1. Exkurzia ako inovačná forma edukácie- diskusia členov klubu o význame a realizácii
rôznych typov exkurzii v rámci vyučovacieho procesu
2. Formy a typy exkurzií- z hľadiska využiteľnosti a realizácie pokladáme za vhodné
kombinovanie rôznych typov a foriem exkurzií – či už jedno alebo viacpredmetové,
kratšie- realizované formou vychádzok alebo dlhšie 1-2 dňové, záverečné- vhodné na
zhrnutie získaných poznatkov, prípadne iniciačné – kde získané poznatky možno
využiť v ďalšom vyučovaní, exkurzie do prírody alebo vhodných inštitúcií, zaujímavé
sú tzv.RAFT exkurzie realizované na diaľku.
3. Príprava učiteľa na exkurziu – začína zaradením exkurzie do tematických plánov
predmetu, vypracovaním časového plánu exkurzie, potrebné je schválenie
predloženého komplexného plánu vedením školy, zabezpečenie organizačných
náležitostí, štúdium literatúry, konzultácie s príslušnými odborníkmi.
Príprava žiaka na exkurziu – vedomostná príprava žiakov počas vyučovania,
oboznámenia žiakov s organizáciou a cieľmi exkurzie, spolupráca s rodičmi,
oboznámenie s konkrétnymi činnosťami a výstupmi žiaka počas a po exkurzii.
4. Návrhy exkurzií- Q-landia Liberec (https://iqlandia.cz/) , Pevnosť poznání Liberec (
https://www.pevnostpoznani.cz/
https://mendelmuseum.muni.cz/

),

Múzeum

J.

G.

Mendela

Brno

(

), Prírodovedné múzeum vo Viednie (https://www.nhm-

wien.ac.at/ ),za vhodné pokladáme aj exkurzie do zoologickej záhrady, vybranej jaskyne, či
iných prírodných destinácií

5. Vyhodnotenie činnosti klubu – členovia klubu vyhodnotili činnosť klubu v šk. roku
2019/2020 ako pozitívnu a prínosnú

1. Závery a odporúčania:

Výsledkom stretnutia členov klubu biológie bola analýza exkurzie ako vyučovacej
formy, návrhy exkurzií a zhodnotenie činnosti klubu v tomto školskom roku. Exkurzie
nepokladáme za samoúčelné, umožňujú žiakom prakticky vidieť, zažiť osvojené
poznatky a učiteľovi spoznať žiakov mimo vyučovacieho procesu. Preto odporúčame
realizovať exkurzie, lebo vidíme ich prínos ako vo vzdelávacej, tak aj výchovnej
oblasti.
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PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: Gymnázium sv. Cyrila a Metoda
Dátum konania stretnutia: 09.11.2020
Trvanie stretnutia: od 14,30hod do 17,30hod.

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:
č.

Meno a priezvisko

1.

Podpis

Inštitúcia

Prítomná cez MS Tems

Gymnázium sv. Cyrila
a Metoda v Nitre

Prítomná cez MS Tems

Gymnázium sv. Cyrila
a Metoda v Nitre

Prítomná cez MS Tems

Gymnázium sv. Cyrila
a Metoda v Nitre

Mgr. Šimková Jana
2.
Mgr. Bažaličková Martina
3.
PaedDr. Bohovičová Jana

