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Správa o činnosti pedagogického klubu

1. Prioritná os

Vzdelávanie

2. Specifický cid‘

1.1.1 Zvýšíť inkluzívnost‘ a rovnaký prístup ku
kvalitnému vzdelávaniu a zlepšíť výsledky a

detí a žiakov
Gymnázium, Komenského 32, 075 01 Trebišov
kompetencie

3. Prijímateľ
4. Názov projektu

Rozvíjanie matematickej, finančnej, čitatel‘skej
a prírodovednej gramotnosti nevyhnutný predpoklad
na rozvíjanie kl‘účových kompetencií a získavanie
praktických a profesijných zručností žiakov Gymnázia
v Trebišove.
-

5. Kód projektu ITMS2OI4+

112W 1U093
6. Názov pedagogického klubu
5.6.3. Človek a príroda
7. Dátum stretnutia pedagogického klubu 14. decembra 2020
8. Miesto stretnutia pedagogického klubu Gymnázium, Komenského 32, 075 01 Trebišov, OUCH
9. Meno koordinátora pedagogického
RNDr. Dagmar Ruzlnska
klubu
10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej
správy
A‘ww.gymtv.sk
„.

‚

11. Manažérske zhrnutie
)

Zvyšovanie prírodovednej gramotnosti porn ocou počítačom podporovanými experimentarni,
praeovný;ni lis/mni a metodika

kI‘účové slová: didaktická analýza učiva, bádatel‘ské aktivity, tvorba učebných úloh, tvorba
testových úloh overovanie bádatel‘ských zručností
‚

krátka anotácia: Bádatel‘sky orientované vyučovanic predstavuje vzdelávací smer,
prostredníctvom ktorého učitel‘ motivuje žiakov a zvyšuje ich záujem o prírodovedné odbory.
Príprava učitel‘a na realizáciu bádatel‘skej aktivity vyžaduje istú dávku jeho kreativity. Učitel‘ má
byt schopný analyzovať jednotlivé kroky bádatel‘ského cyklu, ktorým žiaci pri bádaní prechádzajú
a vopred určit‘, aký stupeň bádania sa bude realizovať. Musí navrhovať a realizovať také didaktické
prostredie, v ktororn sa má žiak dopracovaf k novému poznaniu. Jeho niekdajšia pozícia mentora
odovzdávajúceho vedornosti žiakom prechádza na pozíciu facilitátora, ktorý ul‘ahčuje konštrukciu
nových poznatkov.

12. Illavné body, témy stretnutia, zlirnutie priebehu stretnutia:
) Otvorenie zasadnutia Idubu.
Otvorenie aktuálneho stretnutia členov klubu a oboznámenie sas cieľom a programom
stretnutia.
) Program stretnutia:
Prírodovedné učebné úlohy zamerané na rozvoj a overenie bádateľskýcb zručností.
Tvorba učebných a testových úloh pre hodnotenie spósobilostí
Pri tvorbe úloh spravidla začínarne forrnulovaním úlohovej situácie alebo s tvorbou či
výberom východiskového textu. Ulohová situácia zabezpečuje zámerné nasmerovanie
pozornosti alebo predstavivosti žiaka na situácie, javy, objekty a pojmy, ku ktorým sa viaže

zadanie úlohy. Úlohová situácia, podobne ako východiskový text, dodáva úlohe kontext
(niektoré úlohové situácie tento kontext zámerne vynechávajú). Ulohové situácie by nemali
žiaka uvádzať k riešeniu nereálnych problérnov, nákup sedemdesiatich ananásov, ani k
riešeniu problémov neracionálnymi postupmi, napr. delenie koláča pomocou
trigonometrických thnkcií. Východiskový text alebo úlohová situácia s naformulovanou
otázkou abbo zadaním je základom tvorby testovej položky alebo celej testovej úlohy.
Testová úloha má spravidla určitú štruktúru:
1. úvodná informácia a inštrukcie,
2. východiskový text alebo úlohová situácia, zadanie úlohy alebo otázka,
4. doplnkové informácie alebo pomócky,
5. inštrukcie k riešeniu,
6. inštrukcie k odpovedi,
7. štruktúrovaná odpoved‘ alebo priestor na tvorbu odpovede.
Výmena skůseností maid Icolega‘ni
Jednou zo základných úloh tvorcu testových úloh je položit‘ žiakovi otázku oslovit‘ ho
otázkou, vyzvat‘ ho k činnosti dat‘ žiakovi úlohu: vyvolat‘ v žiakovi reakciu vedúcu k
zodpovedaniu otázky, alebo k vyriešeniu zadanej úlohy.
Musíme si uvedomit‘, žeje vel‘ký rozdiel medzi oslovovaním žiakov, ktorých vyličujeme, a
medzi ostovovaním žiakov, s ktorými sme sa nikdy nestretli. Pri písomnom testovaní móženie
formulovat‘ bud‘ výzvu k činnosti alebo priamu otázku. Používame oba prístupy.
—

13. Závery aodporúčania:

Na zasadnutí klubu členovia zhrnuli problematiku tvorby učebných a testových úloh pre hodnotenie
spósobilostí. Vymenili si skúsenosti a návrhy alternatívne riešenia a využitia najvhodnejších
spósobov tvorby učebných a testových úloh pri jednotlivých vyučovacích hodinách.
Členovia prírodovedného klubu na základe vlastných skúseností odporúčajú:
Návrhy a odporúčania pre oblast‘ prírodovedného vzdelávania holi navrhnuté s ciel‘om zaradit‘
do vyučovacieho procesu prírodovedných predmetov úlohy zamerané na:
anatyzovanie jednoduchých aj komplexných problémov,
rozvíjanie schopností porozumiet‘ obsahu čítaného textu a hl‘adania súvislostí v texte,
schopnost‘ vyvodit‘ zo súboru faktov ich dósledky, vedome prakticky používat‘ získané
poznatky,
rozvíjanie schopnosti číselne a graficky nešit‘ zadané úlohy,
čítanie a interpretovanie údajov z tabuliek, grafov, diagramov a nod.,
-
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Vypracoval (meno,priezvisko)

Mgr. Michaela Krivá
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RNDr. Dagmar Ružinská
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Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu
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