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Vzdelávanie
1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku
kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a
kompetencie detí a žiakov
Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice
Inovácia vzdelávania za účelom zlepšenia
čitateľskej, matematickej, finančnej
a prírodovednej gramotnosti
312011U464
Klub prírodovedeckej gramotnosti
30.9.2019
Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice
RNDr. D. Klímová
https://www.srobarka.sk/inovacia-vzdelavaniaza-ucelom-zlepsenia-gramotnosti/

11. Manažérske zhrnutie:
Krátka anotácia, kľúčové slová:
Prírodovedecká gramotnosť,
Implementácia prírodovedeckej gramotnosti do učebných osnov,
Prepojenie poznatkov s praxou,
Diskusia a výmena skúseností medzi pedagógmi.

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:
Rozvoj prírodovedeckej gramotnosti je nevyhnutnou súčasťou vzdelávania v prírodovedných
predmetoch. Tieto predmety sú ale špecifické v tom, že prírodovedecká gramotnosť sa prenáša na
vyššiu úroveň, na “čítanie”rôznych vzorcov a zjednodušených zápisov vzorcov , čím sa to stáva
formou komunikácie o riešenom probléme.
Dôležitým faktorom na rozvoj prírodovedeckej gramotnosti je aplikácia návodov cvičení na
konkrétny experiment. Žiak musí z prečítaného textu zvládnuť časovú, priestorovú, aj praktickú
realizáciu experimentu.
Na dnešnom zasadnutí nášho klubu sme venovali pozornosť učebným osnovám, implementácii
a aplikácií prírodovedeckej gramotnosti do učebných osnov prírodovedných predmetov
prírodovedeckého klubu. Diskutovali sme o tom, kde a akou formou zakomponovať jednotlivé
učebné osnovy do realizácie vyučovacích hodín, ktoré témy sú vhodné vo zvýšenej miere realizovať
na extra hodinách jednotlivých vyučovacích predmetov.
Diskutovali sme aj o aplikácii laboratórnych cvičení na konkrétne experimenty v chémii, biológii,
ako aj vo fyzike.

13. Závery a odporúčania:
Učitelia vhodne a v súlade s učebnými osnovami budú rozvíjať prírodovedeckú gramotnosť vo
všetkých prírodovedných predmetoch.
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