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Správa o činnosti pedagogického klubu
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4. Názov projektu Rozvíjanic matematickej, finančnej, čitateľskej

a prirodoveclnej gramotnosti - nevyhnutný predpoklad
na rozvij anie kI‘účových kompetencií a získavanie
praktických a profesijných zručností žiakov Gymnázia
v Trebišove.

5. Kód projektu ITMS2O14+ 31201 lU093
6. Názov pedagogického klubu 5.63._Človekapríroda
7. Dátum stretnutia pedagogického klubu 5.12,2022
8.Miesto stretnutia pedagogického klubu Gyninázium, Komenského 32, 075 01 Trebišov, OUCH
9. Meno koordinátora pedaaooického .. ‚D D RNDr. Dagmar Ruzinska
klubu
IQ. Odkaz na webové sídlo zverejnenej

‚ www.gymtv.skspravy

11. Manažérske zhrnutie:
lďúčovó slová:
teoretické východiská bádatel‘sky orientovancj výučby. spristupnenie a praktická realízácia
bádatcl‘ských aktivit pre vybrané témy prírodovedných predmetov
krátkaa notácia:
Nevyhnutnosť zmeny princípov vzdelávanie zaťaženého akademickými tradíciami tak v oblasti
kurikula . ako aj v oblasti vyučovacích metód . Potreba prejst‘ v prírodovedných predmetoch od
výučby založenej na deduktívnych metódach k metódam využívajúcim aktívnejší prístup žiakov,
napr. posun k tzv. bádateľsky orientovanému prirodovednému \‘zdelávaniu (inquiry
basedscicnceeducation).

2. Ii In“ né body, témy stretnutia, zhrnutie priebchu stretnutia:
o Otvorenie zasadnutia klubu

Otvorenie stretnutia členov klubu RNDr. Dagmar Ružinskoua oboznámenie sas cieľom
a programom stretnutia.

o Program stretnutia
Ako učiĺ‘ bčWaíeľslcý‘,i spósobom

Ak učíme bádatel‘ským spósobom, so žiakmi realizujeme aktivity, prostredníctvom ktorých
si žiaci osvojujťi poznatky a porozumenic vedeckých dci, pričom postupujú podobným
spósobom ako vedec vo svojej práci. Neexistuje jediný model, ako má rebiehaf vyučovanie
búdaním. Podl‘a mnohých autorovzákladom modelov vyučovania bádaním je
konštruktivistický prístup. Všeobecnejšie modely vyučovania slúžia na štruktúrovanie
ýučby ajej usporiadanie do tzv. učebného cyklu s identit‘ikovaním jednotlivých fáz alebo

ctáp výučby. Jeden z populárnych modclov s důrazom na konštruktivistické principy a na
hodnotenie prvotných poznatkov zahHia 5 Mz (tento model sa ukazuje byť vhodným na
uplatňovanie konštruktivistických a bádatel‘ských prístupov k vzdelávaniu} je známy ako
SE model (Engage, Explore, Explain, Elaborate, Evaluate), resp. ako rozšírený 7E model
(Engage/Elicit, Explore, Explain, Elaborate!Extent, Evaluate).
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I. Prioritná os
2. Špeciflcký cid‘

Vzdelávanie
1.1.1 Zvýšiť inkluzivnosť a rovnaký prístup ku
kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a
kompetencie detí a žiakov



]. Zapojen/e a zist~vanie (Engage/El/cu) v tejto úvodnej fáze sa učiteF snaží vzbudiť
záujem a motivovat‘ žiakov na skúmanie prezentovanéhojavu Učitel‘ může v tejto fáze
zist‘ovať prvotně poznatky žiakov a leh predstavy může zozbieraf a zaznamenat‘ a
identifikovaf prípadné miskoncepcie.
2. Skúmanie (Explore) —je fáza, keď Llčitel‘ žiakov zapojí do procesu báclania. Žiaci
realizujú aktivity, pričom formulujú otázky‘ a hypotézy na testovanie, navrhujú a realizujú
skúmanie, zbierajú dáta, ktoré vhodným spůsobom usporiadajú a hľadajú
súvislosti, spolupracujú v skupinách.
3. Vysvetlenie (Explain) —V tejto fáze sa pozornost‘ žiakov sústredí na určitý aspekt, ktorý
bolskúrnaný. UčiteF zdůrazní získané poznatky. zavedie nejaký pojem a žiaci ho
vysvetl‘ujú. Učiteľ diskutuje so žiakmi o získaných výsledkoch, pomáha ich formulovaf
vedecky správnymjazykom (napr. v podobe zákona, teórie) tak, aby žiaci dokázali správne
opísať, čo zistili. V tejto fáze sa učitel‘ snaží konírontovať získané výsledky s prvotnými
poznatkami a prípadnými miskoncepciami. ktoré boli identifikované v prvej fáze.
4. Rozpracovanie/J?ozš iren/e (‘Elabora/eJEx/wuf) -~ v tejto fáze učitel‘ pomáha žiakom
rozšírif a aplikovať získané poznatky na nové situácie. Táto fáza napomáha
zovšeobecneniu získaných poznatkov, pričom žiaci modiflkujú svoje prvotné predstavy o
študovanorn jaye. Ziaci můžu realizovať d‘alšie aktivity.
5. Vyhodnotenie (Evaluate) — táto fáza je zameraná na formulovanie otázok zameraných na
rozvoj vyšších poznávacích funkcií a tým má pomůcť žiakom rozvíjať schopnosti
posudzovaf, analyzovat‘ a vyhodnocovat výsledky svojej práce. V tejto fáze učitel‘
hodnotí úroveň porozumenia pojmov a získané zručnosti so zastúpením formatívneho aj
sumatívneho hodnotenia.
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Každá bádateľsky orientovaná aktivita by mala obsahovat‘ výskumný problémiotázku.
ktorá sa aktivitou bude nešit‘, a ticž postup riešenia problému a zber a analýzu dát najeho
zodpovedanie. Tieto činnosti nemusí reaiizovaf výlučne žiak. V závislosti od miery jeho
samostatnosti je bádatel‘sky orientovaná aktivita viac alebo menej otvorená v hierarchii
bádatel‘ských aktivít:

- Jnteraktívna diskusia/hz‘erak‘jvna denionštrócia (Od čoho závisí, či nám puding
chutí?)

- Potvrdzujúce bádanie (Overte, že sa vo vzorke PVC nachádza chlór na základe
Beilsteinovho testu.)

- Riadené báclanie(Sú plast~ elektricky vodivé? Akáje ich vodivosť v porovnaní s
mými materiálmi? :Ako reaguje hunka pokožky cibule v róznom prostredí?)

- Nasrnerované bc/dan/e (Aké prvky ohsahujú čierne skninky? ;Ako dokážete, že půdne
živočíchy preferujú tmu? ; Aké sú optimálne podmienky na prežitie buniek?

- Otvorené bc/clan/c

Pri vzájomnom porovnaní tradičného a bádatel‘ského prístupu k vyučovaniu je však důležité
poznamenat‘, že tieto dva spůsoby sa celkom nevylučujú aje potrebné ich navzájom
kombinovat‘ a vhodne doplňať.



Tradičriý pristup I< vzdelávaniu

Doraz je kladený na obsah vzdeiávania ‚ menš‘
dc az na rozvíjanie rozhčných zruóiost~
a ~oninatencii žiakov.
U.tn,e e orientovare na učiteía, kory má
ú~trE.dné postavene v tnede. Učitel odovzdäva

in‘c ‘máce O torn,. co vienie“ ‚ p~čorn ž ao

ZI‘(O n~ormácie prit maju.

Bádatel‘sky orientované vzdelávanie
Obsah vzdelávania n‘eje hlavným cieíorn, ale skór
prostriedkom na rozvijanie rozličných zručnosti
a kompetenci žiakov.
Lčeiie e orLentovane na žiaka, pričom učiteí je
poradcorn v procese učenia. Väčší dóraz je
dadeny na ~o „odkiaľ to vierne‘ než na to ‚čo

verne‘

O l-{lavný cid‘:

~.aci konstruu1ú poznatky prostredníctvom

a <tivnycn žackych č‘nnostL

\/ jednotlivých prírodovedných predmetoch navrhnúť a spracovať päť térn vhodných na
i‘ozvíjanie báda‘el‘ských zručností žiakov.

o Špecirické cide:
\‘ybrat‘vhodný učebný obsah z obsahového štandardu ŠVP pre predmety biológia, chémia,
geografin.

Ap]ikovať bádatel‘ské metódy, vhodné bádnteľské aktivity ‚ kritéria sumatívneho
a formatívneho hodnotenia žiakov pri tvorbe metodických a pracovnýeh listovk vybraným
témam.

13. Závcry aodporúčania:
í3ádatel‘ská metéda motivuje žiaka pre prírodovedné vzdelávanie tým, že ho stavia do role
vedca. Zlítej prijímajú iniciatívu pri pozorovaní. merani či experimentovaní, vymýšľajú
postupy na dokázanie alebo vyvrátenie svojich hypotéz, analyzujú získané dáta, robia
‘ávery z pozorovania, vytvárajú rózne modely skúmaných objektov či procesov. Táto
metóda zároveň podporuje ich sebavedomie, motiváciu k d‘alšiemu učeniu a zlepšuje leh
vzájomné vzťahy. Vyžaduje však, aby učitel‘ vedel žiakov motivovať, aby vede] dosiahnuť
maximálne zapojenie žiakov, vede] aké hádatel‘ské zručnosti móžu byt‘ začlenené do
konkrétnej témv. aké časové prekážky musi zohl‘adniť, aké materiálne zabezpečenic
využívať, ako výučbu hodnotiť a pod.

5. 2.2022

RN Dr. lJií~inar Ru2inskú

16. 12. 2022

Hornotenie výsledkov je ohentované v~čšinou
nc obsah vzdelávana a na jechnů správnu
oclpoveď

Uťnn,e je zarnerane re dosiahnuue úspechov
v dole a na pr!pravL na další stupeň
v:deLávania skár než na to, aby se žiak naučil
LCLT (smerom k ceioživotnéinu vzdelávaniu).
Tadirne triedy preclstavuiú uzavretý systém,
v ki oroni Sa väčšinou použivaju níormačne
zrrote dostupné v triede alebo V škole.
v ‚;Z‘Janie technologii IC limitované skér na
r~eiie se o technologiách než na využivanie
tocinologi na podporu učenia

I lodnotene ~e okrem obsahu zamerané na
nror,res v rozvoji žackych zručností.

Ucenie badaníni je zamerané na dosiahnutie
dobrých vvsledkov v škole, ale aj na prípravu pre
celoživotne vzdeiávanie.

Badarekake tnedy predstavujú otvorený systém,
~oe ž;aci rndžu využívat zdroje aj mimo triedy
aebo škoL, Učitelic využivajů technológie na
nooporu učena (napr. na komunikáciu,
vyhíadávane inforrnácií, iber a spracovanie dát,

a pod 1
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PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konaniastretnutia: Gymnázium. Komenského 32, 075 01 Trebišov

Dátum konaniastretnutia: 5. 12.2022

Trvaniestretnutia:od 13.30 hod do 16.3Ohocl

Prioritná os

špecifieký cieľ

Prijímateľ Gymnázium. Komenského 32, 075 01 Trebišov

Názov projektu Rozvíjaniematematickej, flnančnej, čitatel‘skej a príroclovednej
gramotnosti - nevyhnutný prcdpoklad na rozvíjanie kIúčových
kompctencií a získavanie praktických a profesijných zručností
žiakov Gymnázia v Trebišove.

Kód projektu ITMS2O 14 I- 31201 I U093

Názov pedagogického klubu 5.6.3. Človck a príroda

Zoznarn účastníkov/členov pedagogického klubu:


