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11. Manažérske zhrnutie
-

Výučba v prírodovednýeh predinetoch s podporou digitálnych technológií

kl‘účové slová: IKT, digitálne technológie, experiment
12. Hlavně body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:
> Otvoreuie zasadnutia klubu.
Otvorenie aktuálneho stretnutia členov klubu a oboznámenie sa s cieľom
a prograinom stretnutia.
> Program stretnutia: Výučba v prírodovedných predmetoch s podporou digitálnych
technológií
> Chemické a biologické experimenty s podporou digitálnych technológií motivácia
žiakov, výhody a problémové stránky ich využitia.
—

Do vyučovania prírodovedných predmetov sa snažíme implementovať
moderné didaktické prostriedky, globálne nazývané aj infonnačno-komunikačné teclmológie.
Usilujeme sa žiakom obsah predmetov predstaviť čo možno najnázomejšie,
najpútavejšie, pretože vieine, že svet vonku je omnoho rýchlejší, flexibilnejší a vyžaduje
absolventov, ktorí sa dokážu adaptovať v krátkom čase na rózne meniace sa podmienky.
Nové tecbnológie sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou nášho života, význanmým nástrojom
na komunikáciu, riešenie problémov, učenie sa aj zábavu. Neintegrovať ich do vyučovania

by znamenalo prehlbovať priepasť medzi školou a reálnym životom, na ktorý máme žiaka
pripravovat‘.
Kalaš (2O~ 1) vysvetľuje pojem digitálna technológia ako: „široký súhor prostriedkov, nástrojov,
prostredí a postupov (prichádzajúcich z oblasti počítačov), ktoré využívame na podporu učenia a
učenia sa, komunikácie a kolaborácie, vyjadrovania Sa, tvorby a pod. Teda na komplexnú podporu
všetkých rozvojových domén detí, žiakov a učiacich sa každého veku.“
Experimenty vo vyučovaní prírodovedných predmetov zase pomáhajú žiakom pochopiť vplyv
vedy na prax a poukazujú na súvis medzi vedou a reálnym životom. Aplikácia digitálnych
teclmológií pri realizácií chemických a biologických experimentov je efektívna pri pochopení
podstaty nrnohých prírodovedných javov a procesov. Hlavnou úlohou experimentov realizovaných
pomocou digitálnych meraní je, že pozornosť žiaka a jeho koncentrácia je zameraná na podstatu
javu, ktorý sledujeme. Teda oproti tradičnému spósobu realizácie experimentu, bez pomoci
digitálnych meraní, je možné v rovnakom čase zbierať ‚analyzovať i prezentovať empirické dáta.
Zmodernizovaním učební prírodovedných predmetov digitálnymi technológiami, využívanim
počítačov, tabletov, různych aplikácií, prístupom k róznym databázam, meracím prístrojom, tak
maj ú žiaci možnosť zapoj iť sa ešte efektívnej šie do vyučovacieho procesu.
Príldadom digitálnych technológií využívaných v prírodovedných predmetoch sú systém Vernier a
coach sondy, Softvér Chemsketc.
Je však důležité poznamenať, že samotná technológia nám nedokáže zabezpečiť to, aby bol
vyučovací proces efektívny. Akje použitá nesprávne, může mať opačný účinok. Niektorí žiaci
můžu mať problém obsiahnuť veľké nmožstvo informácií a podnetov, ktoré můžu experimenty so
školskými meracími systémami predstavovať. Důležitý je preto i spósob ako sa takéto
experimenty s digitálnymi technológiami vo vyučovaní prírodovedných predmetov realizujú.
Výhodami implementácie digitálnych technológií do vyučovacieho procesu sú:
-

vysoká motivácia žiakov (dynamika, živosť, animácia, zvuky),
sprístupnenie neprístupného (napr. videosekvencie z elektrónového mikroskopu),

-

-

vylúčenie nebezpečných situácií

-

simulácia časovo náročných javov v relatívne krátkom čase

-

interaktívnosť-žiak může zasahovať priamo do deja, meniť podmienky (napr. pokusy),
konštruktivistický prístup- žiak nedostáva hotový poznatok, ale získava ho sám,

-

-

rozvoj tvorivosti,

-

individuálne tempo, možnosť nápovede,

-

rýchla spätná väzba,

-

nový spůsob podávania informácií

K rizikám využívania IKT patria i:
-

nevedomosť dospelých, znalosť detí

-

množstvo času stráveného pri počítači
zlá životospráva
-

-

-

—

narastá obezita,
poškodzuje sa držanie tela súvisí s nedostatkom pohybu
neosobná komunikácia
vytráca sa potreba ľudského kontaktu

zlé vyjadrovacie schopnosti žiakov vyjadrujú sa stručne, majú malú slovnú zásobu, v
písonmých prejavoch prestávajú používať interpunkciu a diakritiku
-

Časová náročnost‘ na pripravu uČiteľa, pretože žiaci Často nemajú presne daný postup riešenia
úlohy a učiteľ musí byt‘ pripravený reagovaf na rózne návrhy, pričom musí dokázať okamžite
vyhodnotit‘ správnosť navrhnutého postupu a v prípade potreby ich efektívne navádzať na lepšie
riešenie.
-

https: docplayer.sk/2 161/3401 -BIol%C3%BJgla-ekol%W°/oBJ2la-ch%C3%AYmla.html
httys: mpc-edu.skjsites/default/fileslprojekty vystup 2 ops pali2ova
komunikacne teclmolo2ie na 1. st zs.pdf

-

informacno

KALAŠ, l.a kol. 2013. Premeny školy v digitálnorn veku. SPN, Bratislava 2013, 256 s.

13. Závery a odporúčania:
Na zasadnuti klubu Členovia zhrnuli, že v súčasnej dobe informaČnej spoloČnosti, kde je
umožnený prístup k veľkému množstvu informácií a kde sa v každej sfére života vo vel‘kej miere
využívajú digitálne teclmológie, je potrebné zaradit‘ takéto technológie ido vyučovania. Berúc
však do úvahy i negatíva využívania IKT,je dóležité zvážif množstvo využitia, aby sme zabránili
negatívnemu dopadu na zdravie človeka.
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