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Všeobecná didaktika biológie
1. Didaktika biológie ako vedná disciplína – pojem, história, rozdelenie, úlohy,
predmet, zaradenie do systému, vzťah k iným vedám
2. Biologické vzdelávanie v Slovenskej republike – výučba rozdelená do jednotlivých
predmetov, integrovaný prístup, medzipredmetové vzťahy, výsledky medzinárodných
porovnávacích štúdií PISA a TIMSS, hierarchia vzdelávacích dokumentov
v Slovenskej republike, Štátny vzdelávací program Slovenskej republiky, tvorba
školského vzdelávacieho programu, kurikulum, vzdelávací štandard z biológie, obsah
učiva biológie
3. Výchovno-vzdelávacie ciele a kompetencie vo vyučovaní biológie – pojem,
význam, rozdelenie, formulácia špecifických cieľov, taxonómia
4. Didaktické zásady vo vyučovaní biológie – opis a ich aplikácia vo vyučovaní
biológie
5. Pojmotvorný proces vo vyučovaní biológie – pojem, pojmotvorný proces, obsah
a rozsah pojmov, logické postupy tvorby pojmov, pojmové mapy, vizualizácia učiva
6. Vyučovacie metódy vo vyučovaní biológie – pojem, rozdelenie, opis a ich aplikácia
vo vyučovaní biológie
7. Organizačné formy vo vyučovaní biológie – pojem, rozdelenie, vyučovacia hodina
biológie, laboratórne práce v biológii, biologická exkurzia, domáca príprava žiakov,
sociálne formy práce žiakov
8. Vyučovacie prostriedky v biológii – vymedzenie pojmov, učebné pomôcky
a didaktická technika používané v biológii, funkcie a požiadavky kladené na učebné
pomôcky a didaktickú techniku, využitie a demonštrácia učebných pomôcok, učebnice
biológie, pracovné listy
9. Skúšanie a hodnotenie žiakov vo výučbe biológie – skúšanie, hodnotenie, metódy
a formy skúšania a hodnotenia, metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov,
didaktické testy
10. Príprava učiteľa na vyučovaciu hodinu – všeobecný model prípravy na hodinu
biológie, štruktúra a obsah písomnej prípravy, štruktúrna analýza učiva
11. Motivácia žiakov vo vyučovaní biológie – spôsoby motivácie žiakov vo vyučovaní
biológie, didaktická hra
12. Moderné koncepcie výučby – kooperatívne vyučovanie, projektové vyučovanie,
problémové vyučovanie, autentické vyučovanie, činnostné vyučovanie, elektronické
vzdelávanie (e-learning)

13. Mimotriedna a mimoškolská záujmová činnosť v základných a stredných školách
– biologická olympiáda a iné biologické súťaže, biologické záujmové krúžky
14. Realizácia výchovných aspektov vo vyučovaní biológie – ekologická
a environmentálna výchova, zdravotná výchova, sexuálna výchova a výchova
k rodičovstvu, estetická výchova, morálna výchova, možnosti ich aplikácie v učive
základných a stredných škôl
15. Osobnosť učiteľa a žiaka vo vyučovaní biológie – typológia osobnosti učiteľa,
vyučovacie štýly učiteľov, tvorivosť a humanizmus v práci učiteľa, sebareflexia
pedagogickej činnosti učiteľa, charakteristika dobrého učiteľa

Špeciálna didaktika biológie
1. Didaktická interpretácia učiva biológie základných škôl – didaktická interpretácia
jednotlivých učív tematických celkov Príroda a život, Život v lese, Život vo vode a na
brehu, Život na poliach a lúkach, Život s človekom a v ľudských sídlach, Základná
štruktúra života, Živé organizmy a ich stavba, Stavba tela rastlín a húb, Stavba tela
bezstavovcov, Stavba tela stavovcov, Človek a jeho telo, Zdravie a život človeka,
Neživá príroda a jej poznávanie, Zem a jej stavba, Stavebné jednotky zemskej kôry,
Geologické procesy a dejiny Zeme, Podmienky života a vzťahy organizmov, Základná
stavba organizmov, Dedičnosť a jej podstata, Životné prostredie organizmov a človeka
2. Didaktická interpretácia učiva biológie gymnázií – didaktická interpretácia
jednotlivých učív tematických celkov Životné prostredie a organizmy, Život a voda,
Špecializácia rastlín a živočíchov, Mikrosvet, Život s človekom, Prehľad systému
živej prírody, Všeobecné vlastnosti živých sústav, Stavba a organizácia tela živých
organizmov, Životné prejavy organizmov, Dedičnosť a premenlivosť, Orgánové
sústavy človeka, Zdravý životný štýl, Základy poskytovania prvej pomoci
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