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Správa o činnosti pedagogického klubu

11. Manažérske zhrmitie

Využívanie bádateľskej metády v procese vyučovania
kl‘účové slová: bádateľská metúda ‚ bádateľská zručnost‘; úroveň bádania ‚ bádateľský cyklus
krátka anotácia: štúdium pojmov, bádateYské pristupy k vyučovaniu; vplyv bádateľskej metády na rozvoj
kritického myslenia a argumentačných zručností žiakov vo vyučovaní matematiky

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

1. Úvod — otvorenie stretnutia
2. Štúdium materiálov
3. Praktické uplatnenie —vzorovo vypracovaná a odučená téma
4. Diskusia

1. Stretnutie holo otvorené koordinátorom klubu, zúčastnení podľa prezenčnej listiny.

2. BÁDATEĽSKÉ VYUČOVACIE METÓDY
V bádateľskom vyučovaní je důležitá aktivita žiaka. Můžeme využiť znalosti a zručnostiz mých
predmetov pričom bádateľské vyučovacie metády sú výbornou voľbou pre prírodovedné predmety.
Viaceré typy bádateľských metád a ich kombinácií s mými nietódami sa hodia na široké spektrum
těm a situácií. Bádateľské vyučovanie vychádza póvodne z vlastnej tvorby riešenia problému . Pred
pokladá sa, že žiak je prirodzene zvedavý. Učiteľ vytvára vhodné podmienky a sprevádza žiaka ‘ř
poznávaní.

Bádateľské zručnosti (spůsobilosti vedeckej práce) usporiadané do postupnosti:
1. Formulácia hypotézy.
2. Návrh postupu riešenia (metáda).
3. Realízácia experimentu.
4. Meranie, zapísanie hodnůt.
5. Analýza hodnůt (výpočty vzorcov, tabuľky, grafý, štatistické spracovanie).
6. Diskusia.
7. Prezentácia výsledkov (zverejnenie dát).
8. Zovšeobecnenie, aplikácia výsledkov.



Úrovne bádania kategorizujú bádateľské vyučovacie metódy:
1. Interaktívna demonštrácia.
2. Potvrdzujúce bádanie (overovanie).
3. Riadené bádanie (experimentovanie).
4. Nasmerované bádanie (učiteľ zadáva úlohu).
5. Otvorené bádanie (žiak si zadáva úlohu).

Bádateľský cyklus SE určuje postupnosť etáp vyučovacej jednotky:
1. Zapojenie (motivácia, aktivizácia).
2. Skúmanie (samostatná práca, skupinová práca žiakov).
3. Vysvetlenie (skupinová diskusia).
4. Rozšírenie (zov~eobecnenie).
5. Vyhodnotenie (formatívne hodnotenie, sumatívne hodnotenie)

3. Členovia klubu uvádzali konkrétne priklady a skúseností zo svojich vyučovacích hodin kde využi
valí metódy, kloré se mohli považovať za bádateľské. Spoločne diskutovali o ich výhodách a nevý
hodách, svojich kladných ‚ale aj záporných skúsenostiach

Zvyšný čas venovali rozpracovanej bádateľskej metóde svojej kolegyne aplikovanej na ŠATISTIKU

TÉMA A ROČNÍK ŠTATISTIKA — 3. ROČNÍK
štatistická závislosť znakov
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2. SKŮIIANIE
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4. V diskusii zhodnotili výhody a nevýhody, rovnako aj možnosť využitia, respektíve prispósobenia
metód pri dištančnej forme výuky
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13. Závery a odporúčania:

Koordinátorka ldubu zhrnula priebeh stretnutia. Vyzvala kolegov, aby si na ďatšie stretnutie:
s Pripravili zaujímavé úlohy z korešpondeněných seminárov a mých súťaží

14. Vypracoval (meno, priezvisko) RNDr. Miriam Lešová
15. Dáturn 11 .04. 2022
16. Podpis
17. Schválil (meno, priczvisko) Agr. Dušana Čižmárová GYMI‘
18 1 1 04 2022 h.Olllmžfl. . . fl7~nI

19. Podpis -‘~~ -


