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11. Manažérske zhrnutie:

kI‘účové slová: hodnotenie priebeh a plnenie ciel‘ov a rámcového programu stretnuti klubu prírodovedcov

Krátka anotácia:
V rámci pedagogického klubu Človek a príroda sme sa zamerali na hodnotenie hlavných

ciel‘ov, rámcového programu a úloh stretnutí klubu prírodovedcov.

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

o Otvorenie zasadnutia klubu:
Po privítaní členov na pedagogickom klube došlo k oboznámeniu členov s plánom práce a programom
stretnutia - hodnotenie hlavných ciel‘ov, rámcového programu a úloh stretnutí klubu
prírodovedcov.

o Program stretnutia:

Hlavnými ciel‘mi, rámcového programu a úloh stretnutí klubu prírodovedcov v druhom polroku
školského roka 2021 / 2022 holi:

- kontrola maturitných zadaní a ich aktualizácia
- návrhy zaujímavých experimentov, prepájajúcich poznatky zjednotlivých prírodovedných disciplín



- získavanie zručností pri práci so systémom Vernier a vyhodnotenie výsledkov pomocou labQuest2 —

pokusy na fotosyntézu a dýchanie, pH vody a nápojov...
- sledovanie filmu s environmentálnou tematikou, napr. film Home (študenti a žiaci) a diskusia k téme.

Príprava projektov alebo prezentácií na environmentálnu tematiku a ich prezentovanie:
- mapovanie aktuálnych prírodovedných poznatkov, možnosti a spósoby ich zdieľania
- postup pri tvorbe a realizácii projektov k interdisciplinárnym témam (voda, energia, prírodné látky,
polyméry, životospráva)

- beseda učilel‘ov s psychológom na témy — medzil‘udské vzťahy na pracovisku, syndróm vyhorcnia
- konzultácia a vypracovanie plánu koncoročnej jednodňovej vychádzky cxkurzic:
metodika vychádzky

(leJe rámcového programu bolt pos/upne realizovaná a zároveň boži vhodne dopÍňané
alctuážnymi problémanzi žiakov aj uči/ež‘ov.

1. Rámcový program zasadnutí sme začali plniť kontrolou a aktualizáciou maturitných zadaní pre
Ústnu formu maturitnej skúšky 2022.

2. Na zasadnutí klubu členovia zhrnuli, že zážitková pedagogika má určite vel‘ký potenciál v rámci
školského vzdelávania. Napomáha žiakom si osvojovať znalosti a zručnosti aktívnym spósobom .

Vďaka reflexu si žiaci dané znalosti a zručnosti lepšie zapamätajú a usporiadajú. Zážitkové aktivity
rozvíjajú celú osobnosť a učia žiakov pracovat‘ v tíme.

3. Zistili sme že, interdisciplinárny prístup k experimentálnej činnosti a bádatel‘skému vyučovaniu
predstavuje v súčasnosti nevyhnutný vyučovací prístup zarneraný na aktívne žiacke skúmanie
a poznávanie, ktoré sú dóležité pre hl‘adanie a pochopenie súvislostí medzi vlastnosfami prírodných
objektov ajavov a k porozumeniu ich podstaty. Vhodne zvolené témy, úzka spolupráca medzi
predmetmi a primerané vyučovacie metódy predstavujú základ pre motiváciu a aktívne zapojenie
žiaka do procesu objavovania a poznávania, zlepšujú vzťah žiakov k prírodovedným predmetom,
poskytujú žiakom dosiahnuť úspech a sú príležitosfou na všestranný rozvoj ich osobnosti.

4. Overili sme, že pokial‘ si zaumienime realizovať pokusy s meracími sondami systému Vernier, treba
rátať s dlhšou prípravou učitel‘a, ked‘že mnohé pokusy sú podrobnejšie popísané aje potrebné si ich

predtým odskúšat‘ a nakalibrovať jednotlivé senzory.

5. Naučili sme Sa, že prírodovedný film je dóležitou vyučovacou pomóckou a mal by byť využívaný

všade tam, kde to vyhovuje predmetu, avšak musí byť prispčsobený zvolenému predmetu.
Nemal by byť prekážkou výkladu, naopak, obsah má byť koncipovaný vzhl‘adom na schopnosti
žiaka.

6. Zhodli sme sa ‚ že medzi hlavné úlohy prírodovedných predmetov ako vedy patrí ich praktický
význam pri spoznávaní, pozorovaní a bádaní krajiny. Každý kút našej Zeme, naše okolie, poskytuje

vel‘ké množstvo námetov na pozorovanie a bádanie ako aj obdivovanie.

7. Venovali sme vel‘kú časť našej pozornosti problematike projektového vyučovania ajeho využitia na
vyučovacích hodinách. Diskutovali sme o róznych typoch projektov a možnosti realizácie projektov
k interdisciplinárnym témam (voda, energia, prírodné látky, polyméry, životospráva) a podelili sa so
svojimi skúsenosťami s ich využívaním.

Projektové vyučovanie pomáha spájaf kognitívne učenie s afektívnym prístupom. Podstatnou
črtou projektového vyučovaniaje aktívne plánovanie, uskutočňovanie a hodnotenie činností na
vyučovaní žiakom. Žiak je iniciátorom vlastného učenia, vlastného opravovania chýb, sám si overuje
správnost‘ riešení, sám zisťuje, kde urobil chybu a opraví ju, čím u neho mizne strach pred chybou.
Dominantným znakem projektového vyučovaniaje spolupráca a vytváranie sociálnych pozitívnych
vzťahov.


