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Úvod:
Stručná anotáeia
Písornný výstup pedagogického klubu človek a príroda vychádza z potrieb školy, potrieb členov
klubu podl‘a aprobácie. Clenmi klubu sú vyučujúci prírodovedných predrnetov: biológia, chérnia a
geografia Pedagogický klub sa stretával v pravidclných intcrvaloch a pracoval podl‘a vopred
vypracovaného plánu práce.

K1‘účové slová
Kl‘účové kompetencie, prírodovedné kompetencie, vyučovací proces, praktické úlohy, experiment,
motivácia,jednoznačnosť testových úloh, bádatel‘ské metódy vyučovania, didaktická hra vo
vyučovacom procese, exkurzia a prostriedok doplňujúci vyučovací proces, rámcové učebné plány,
prierezové témy, profil absolventa, dóležitost‘ výmeny skúsenosti medzi členmi klubu.

Zámer a priblíženie témy písomného výstupu
Témou písomného výstupu v druhom polroku školského roka2020/202~ je bádatel‘sky orientovaná

výučba prírodovednýciz predrnetov (biológie, chérnie a geografie,)
Jadro:

Popis témy/prohlém
Bádanie z pohl‘adu vedy súvisí s rozličnými postupmi, ktorými vedci skúmajú svet okolo nás
a prezentujú svoje vysvetlenia získané na základe vedeckých dókazov vyplývajúcich z ich práce.
Bádanie z pohl‘adu žiaka súvisí s aktivitami, prostredníctvom ktorých si žiaci budujú poznatky a
porozumenie vedeckých ideí ako aj pochopenie toho, ako vedci svet okolo nás skúmajú.

. Teoretické východiská BOV — konštruktivizmus, úrovne bádania, pät‘fázový učebný cyklus, rola
učiteľa a žiakov v BOy.



• Učitel‘ ako implementátor bádateľských aktivit sprístupnenie a praktická realizácia
bádatel‘ských aktivít pre vybrané térny všeobecnej, anorgan lekej a organ lekej chémie. Bádatel‘sky
orientovaná výučba Projektově vyučovanie
• Optimalizáeia bádatel‘ských aktivít.
. Učitel‘ ako tvorca bádatel‘ských aktivit — nácvik tvorby bádatcl‘ských aktivit podľa stupňov
bádania apäffázového učebného cyklu pre térny chémie, biológie a geografie.

Ako učit‘ bádatel‘ským spásobom ? Ak učíme bádateľským spáso born, so žiakmi realizujeme aktivity,
prostredníctvoni ktorých si žiaci osvojujú poznatky a porozumenie vedeckých ide!, pričom postupujú
podobným spásobom a/co vedec vo svojej práci. A/co postupovat‘ pri realizácii bádateľsky
orientovaných vyučovacích hodín? A/co postupuje učitel a/c chce učiť bádateľ~kým spásobom? Treba
povedat že neexistuje jediný model, a/co máprebiehat‘ vyučovanie bádaním.

Jeden z populárnych modelov $ dórazom na konštruktivistické princípy a na hodnotenie prvotných
poznatkov zahřňa 5 fáz:

1. Zapojenie a zěsťovanie (Engage/Elicit,) — v tejto úvodnej fáze učitel‘ sa snaží vzbudit‘ záujem a
motivovat‘ žiakov na skúmanie prezentovaného javu. Učitel‘ může v tejto fáze zisťovať prvotné
poznatky žiakov a ich predstavy může zozbierať a zaznamenat‘ a identifikovat‘ prípadné
rniskoncepcie.

2. Skúmanie (Explore) —je fáza, ked‘ učitel‘ žiakov zapojí do procesu bádania. Žiaci
realizujú aktivity, pričorn forrnulujú otázky a hypotézy na testovanie, navrhujú a realizujú skúrnanie,
zbierajú dáta, ktoré vhodným spósobom usporiadajú a hl‘adajú súvislosti, spolupracujú v skupinách.

3. Vysvetlenie (Explain) — v tejto fáze sa pozornosť žiakov sústredí na určitý aspekt, ktorý
bolskúmaný. Učitel‘ zdůrazní získané poznatky, zavedie nejaký pojem a žiaci ho vysvetl‘ujú.
Učitel‘ diskutuje so žiaknii o získaných výsledkoch, pornáha leh formulovat‘ vedecky správnym
jazykom (napr. v podobe zákona, teórie) tak, aby žiaci dokázali správne opísat‘, čo zistili. V tejto fáze
sa učitel‘ snaží konfrontovat‘ získané výsledky s prvotnými poznatkami a prípadnými
miskoncepciami, ktoré boli identifikované v prvej fáze.

4. Rozpracovanie/Rozšírenie (Elaborate/Extend) — v tejto fáze učitel‘ pomáha žiakom rozšíriť a
aplikovat‘ získané poznatky na nové situácie. Táto fáza napomáha zovšeobecneniu získaných
poznatkov, pričom žiaci modifikujú svoje prvotné predstavy o študovanom jaye. Žiaci můžu
realizovat‘ d‘alšie aktivity.

5. Vyhodnotenie (Evaluate) — táto fázaje zameraná na formulovanie otázok zameraných na rozvoj
vyšších poznávacích funkcií a tým má pomůcf žiakom rozvíjat‘ schopnosti posudzovat‘,
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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Záver:
Zhrnutia a odporúčania pre ěinnosť pedagogických zamestnancov

Odporúčania, ktoré vyplynuH z diskusie členov klubu :
V Pri vzájomnom porovnaní tradičného a bádateľského prístupu k vyučovaniuje

důležité poznamenat že tieto dva spůsoby sa celkom nevylučujú oje potrebné ich
navzájom kombinovat‘ a vhodne dopíňat‘

V Bádatel‘ské aktivity nemusia vždy súvisieť s experimcntovaním v laboratóriu. Žiaci
můžu nešit‘ výskumný problém ajinýmimetódami, napr. vyhľadaním informáciív
rozličných zdrojoch alebo štúdiom situáciía použitím cmalógiía konštruovaním
modelov.

V Vškolách často byť dobrým učitel‘om znamená to, že má v triede ticho a disciplínu. Ak
sa však realizuje bádanie, v triede býva zvyčajne rušno. Ako rastie žiacka
zainteresovanost‘ do niešeného problému, zvyčajne narastá aj potreba nadit‘ a
ovládat‘ žiakov v triede.je prirodzené, že počas bádatel‘sky orientovanej vyučovacej
hodiny má učitel‘ pocit, ~e nemá ti-jedu celkom pod kontrolou.

V Vel‘a učiteľov stredných škál považuje za najefektívnejšie metódy výklad a
diskusiuĺrozhovorso žiakmi. To nieje vůbec prekvapivé, ked‘že väčšina učitel‘ov sama
absolvovala takýto spůsob výučby. Učitelia sa tiež často st‘ažujú na nedostatok času, čo
im bráni v uplatňovaní bádatel‘ského prístupu vo vyučovaní. Preto je důležité sa
sústredit‘na podstatné pojmy a témy a využívat‘ čas efektívnym spůsobom.

V Výsledky bádatel‘sky orientovaného vyučovania so dajá hodnotit~ alena hodnotenieje
potrebné použit‘ alternatívne hodnotiace nástroje. Napríklad tests vol‘bou odpovedí
asi nebude vhodným nástrojom hodnotenia bádatel‘ských zručností Bádatel‘sky
orientovaní učitelia so skár orientujú na portfóliá a sebahodnotiace techniky.

Ak budeme na prírodovedných predmetoch prostredníctvom metód výučby a
hodnotenia dávať žiakom signály, že döležité sú hlavne fakty v učebnici, ich bádatel‘ské
zručnosti a schopnosti sa pravdepodobne prestanú rozvíjať, ak nežijú z tohto pohľadu
doma vo veľmi podnetnom prostredí. Preto je z hľadiska prírodovedného vzdelávania
esenciálne poskytovať v škole príležitosti na zmysluplné využívanie bádatel‘ských
zručností, t. j. nástrojov na získavanie odpovedí nielen na otázky učitel‘a, ale hlavne na
vlastně otázky žiaka.
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