Centrum teorie vzdělávání přírodovědných oborů
Reg. č.: CZ.1.07/2.3.00/20.0166

Zápis o práci s cílovou skupinou
Název akce: Workshop terénní zoologie
Datum: 20. 4. 2018
Místo konání: Olomouc, Přírodní rezervace Chomoutovské jezero
Počet účastníků: 23
Vedoucí akce (lektor): Prof. Milada Bocáková
Program akce:
•
•
•
•

•
•

•

seznámení studentů s cíli, úkoly a zaměřením workshopu
terénní exkurze do přírodní rezervace Chomoutovské jezero a přilehlých
lesních komplexů Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví
studentům byly v průběhu akce demonstrovány různé druhy živočichů zjištěné
ve zdejších vodních, mokřadních a lesních ekosystémech
současně byly během workshopu studentům prezentovány různé způsoby
sběru a odchytu vodních a mokřadních druhů bezobratlých živočichů.
Zejména se jednalo o sběr vodní síťkou, standardní entomologickou síťkou,
použití sklepávače ke sběru z keřové vegetace, použití prosívadla ke sběru
bezobratlých půdního povrchu (opadanka), využití exhaustoru při terénním
sběru.
sbíraný materiál bezobratlých živočichů byl průběžně determinován
exempláře živočichů byly rozlišeny na skupiny prezentované v učebnicích
přírodopisu, jejichž praktickou ukázku je vhodné zařadit do standardní výuky.
Ostatní zástupce nalezených skupin živočichů navrhujeme zařadit např. v
rámci projektové výuky některého z volitelných předmětů (biologický kroužek).
Tím nebude navyšováno množství standardních požadovaných znalostí na
základní škole, neboť rozšíření výuky přírodopisu se bude týkat pouze
vybraných žáků, kteří si předmět zvolí
v průběhu workshopu měli účastníci realizovat praktickou ukázku využití
terénní výuky ve výuce přírodopisu: konkrétně měli zvolit 5 stanovišť a
navrhnout vhodné aktivity odpovídající věku a znalostem dětí – žáků 7. třídy
základní školy. Současně studenti – účastnící workshopu zpracovali metodiku
využití akcí na terénní exkurzi ve výuce přírodopisu
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•

v závěru exkurze byla diskutována možnost zařazení zoologické terénní
exkurze do standardní výuky přírodopisu na ZŠ jako jedné z aktivizačních
metod výuky. Současně studenti prezentovali své návrhy a zdůvodňovali
vhodnost a výběr témat s lektorkou workshopu

Stručný popis práce s cílovou skupinou:
V průběhu workshopu terénní zoologie byla studentům - účastníkům prezentována
jedna z možných aktivizačních metod ve výuce přírodopisu – terénní exkurze. Na
tomto workshopu se studenti seznámili s náležitostmi návrhu a plánováním
takovýchto akcí, které představují vhodnou alternativu klasické výuky na základní
škole.
Účastníci workshopu získali praktické dovednosti nutné při terénním zoologickém
průzkumu, který musí předcházet plánování didaktické akce. Současně se naučili
tyto dovednosti využít spolu se zásadami didaktické transformace při konkrétním
návrhu aktivit vhodných k doplnění výuky žáků přírodopisu v 7. Roč. základní školy.
Příloha č. 1 – fotodokumentace

