
 

Seminář je součástí vzdělávacího programu v rámci projektu Podpora pregraduálního vzdělávání 
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Univerzita Karlova 

Přírodovědecká fakulta 

Katedra učitelství a didaktiky biologie 

 

zve pedagogické pracovníky 

základních, středních a vysokých škol 

na semináře: 

 

BIOLOGIE A PŘÍRODOPIS NA DÁLKU I a II 

které proběhnou on-line 

28. května a 11. června 2020 

16:00–18:30 

 

Lektoři on-line seminářů: 

RNDr. Jan Mourek, Ph.D. 

RNDr. Jiřina Rajsiglová, Ph.D. 

RNDr. Irena Chlebounová 

 

Oba on-line semináře budou zaměřené na sdílení zkušeností a nápadů pro distanční 

výuku biologie a přírodopisu. Zazní na nich příspěvky učitelů středních a základních škol 

a studentů učitelství biologie na PřF UK. Účast na semináři je zdarma. Těšíme se na Vás! 

 

Odkaz na elektronickou přihlášku: 

https://forms.gle/MxcigfRFd4eWP3zc9 

  

https://forms.gle/MxcigfRFd4eWP3zc9
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Podrobné informace k seminářům 
 

Milé kolegyně, milí kolegové,  

 

zveme Vás na dva on-line semináře pro pedagogické pracovníky základních, středních a vysokých 

škol. Účastnit se jich mohou i studenti učitelství. Účast na obou seminářích je zdarma. 

 

BIOLOGIE A PŘÍRODOPIS NA DÁLKU I (28. května 2020, 16:00–18:30) 

 

BIOLOGIE A PŘÍRODOPIS NA DÁLKU II (11. června 2020, 16:00–18:30) 

 

Cílem těchto seminářů je výměna zkušeností a nápadů pro teoretickou i praktickou distanční výuku 

biologie a přírodopisu v době koronavirové i po ní. Zazní na nich příspěvky učitelů středních 

a základních škol a studentů učitelství biologie na PřF UK. Ke každému příspěvku bude možnost 

diskuze.  

 

Pokud máte zájem mít na semináři vlastní příspěvek (doporučený rozsah 10-15 minut + 5 minut 

diskuze), uveďte to, prosím, v přihlášce. Výukové materiály můžete sdílet s ostatními účastníky na 

úložišti Google Disk. Každý účastník semináře obdrží certifikát o jeho absolvování.  

 

Počet účastníků seminářů není omezen. Pokud se přihlásí více účastníků s vlastním příspěvkem, 

než se do času seminářů vejde, provedeme výběr. Z příspěvků, které se "nevešly" můžeme po 

dohodě udělat třetí pokračování semináře ve druhé polovině června nebo v září 2020.  

 

Pro účast na semináři potřebujete počítač s připojením na internet, funkčním mikrofonem a, pokud 

možno, webkamerou. 

 

Rámcový návrh témat (rádi uvítáme i Vaše vlastní návrhy): 

 

 On-line aplikace pro vzdálenou výuku biologie a přírodopisu - co se osvědčilo a co ne? 

 Praktika, projekty a terénní aktivity "na dálku" 

 Herbáře a poznávačky "na dálku" 

 Hodnocením žáků v době distanční výuky - co se osvědčilo a co ne? 

 Co vám v době distanční výuky "dobíjí baterky"? 

 Jak probíhá spolupráce mezi kolegy z kabinetu biologie "na dálku"? 

 Čím vás studenti v době koronavirové nejvíce překvapili/potěšili? 

 Jak fungují v době koronavirové přírodovědné kroužky? 

 Jak probíhá v době koronavirové spolupráce studentů učitelství s fakultními učiteli během 

pedagogických praxí? 

 Jak se změnily Vaše priority ve výuce v době koronavirové oproti "normálnímu stavu"? 

 Čím obohatila doba koronavirová přírodovědnou výuku a může to být přínosné 

i do budoucna? 
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Odkaz na elektronickou přihlášku: 

 

https://forms.gle/MxcigfRFd4eWP3zc9 

 

Uzávěrka přihlášek: 

 

 čtvrtek 21. května 2020 do 16:00 (pro účastníky s vlastním příspěvkem) 

 pondělí 25. května 2020 do 16:00 (pro účastníky bez vlastního příspěvku) 

 

Lektoři: RNDr. Jan Mourek, Ph.D., RNDr. Jiřina Rajsiglová, Ph.D. a RNDr. Irena Chlebounová 

 

Organizační zajištění: RNDr. Jan Mourek, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK, Katedra učitelství a 

didaktiky biologie, e-mail: mourek@natur.cuni.cz, telefon: 602 547 022 

 

 

Těšíme se na Vás! 

 

 

Jan Mourek, Jiřina Rajsiglová a Irena Chlebounová 

https://forms.gle/MxcigfRFd4eWP3zc9

