Centrum teorie vzdělávání přírodovědných oborů
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Zápis o práci s cílovou skupinou
Název akce: Workshop terénní zoologie
Datum: 26. 4. 2017
Místo konání: Olomouc, Plané loučky, areál Poděbrady
Počet účastníků: 43
Vedoucí akce (lektor): Prof. Milada Bocáková
Program akce:
•
•
•
•
•
•
•

seznámení studentů s cíli, úkoly a zaměřením workshopu
metody sběru hmyzu
determinování shromážděného materiálu
zástupci hmyzu pro zařazení do výuky
aktivizační metody v praxi
závěrečné prezentace

Při terénní exkurzi do Přírodní rezervace Plané loučky a do přírodního areálu
Poděbrady byl studentům prezentován hmyz zejména mokřadních a vodních
biotopů, přilehlých vlhkých luk a lužních lesů. Studenti byli během workshopu
seznámeni s různými metodami sběru hmyzu se zaměřením na vodní a mokřadní
biotopy (sběr standardní entomologickou síťkou, exhaustor, sklepávač, vodní síťka).
Po prezentaci metod sběru byl získaný materiál hmyzu determinován a diskutována
otázka výběru vhodných zástupců k rozšíření výuky přírodopisu na základní škole.
Současně byly diskutovány možnosti monitoringu hmyzu na studovaných lokalitách a
diskutována možnost využití entomologické terénní exkurze ve výuce přírodopisu na
ZŠ, jako významné aktivizační metody. Účastníci workshopu měli dále realizovat
následující úkol: zvolit pět různých stanovišť a navrhnout vybrané aktivity
odpovídající věku a znalostem dětí – žáků 7. třídy základní školy a zpracovat
metodiku využití navrhovaných akcí ve výuce přírodopisu.
Závěrem účastníci workshopu své návrhy akcí prezentovali, vhodnost a výběr témat
byla konzultována a diskutována s lektorem workshopu.
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Stručný popis práce s cílovou skupinou:
Během workshopu byla účastníkům představena jedna ze základních aktivizačních
metod ve výuce přírodopisu – terénní exkurze. Cílem bylo zejména, aby studenti
získali praktické zkušenosti s návrhem a plánováním podobných akcí, které mohou
obohatit klasickou frontální výuku na základní škole. Účastníci získali praktické
dovednosti práce v terénu, které využili spolu s teoretickými znalostmi zásad
didaktické transformace při návrhu vhodných aktivit se žáky přírodopisu v 7. ročníku
základní školy.
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