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Abstrakt  
 

Príspevok prezentuje hlavné teoretické východiská výskumne ladenej koncepcie 
prírodovedného vzdelávania. Úlohou je tiež zistiť, ako sú základné princípy tejto koncepcie 
aplikované vo vyučovaní prírodovedných predmetov na prvom stupni ZŠ a v materskej škole. 
Ako výskumný nástroj bol použitý pozorovací hárok, ktorý sa zameriava samostatne na prácu 
učiteľa a samostatne na prácu detí pri výskumne ladených aktivitách. 
 
Kľúčové slová: výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávanie, primárne 
prírodovedné vzdelávanie, predprimárne prírodovedné vzdelávanie 
 
Abstract  
 

The article presents main theoretical background of inquiry based science education. 
The aim of the contribution is to find out, how the basic principles are applied in primary & 
pre-school science education. As a research tool has been used an observation sheet, which 
focuses on a teaching and learning process during inquiry activities. 
 
Key words: inquiry based science education, primary science education, pre-school science 
education 
 
 

1. ÚVOD 
 

Kvalitatívne zmapovanie výchovy a vzdelávania u nás zďaleka nie je dokonalé 
a dostatočné. Do výchovy prenikajú oveľa viac ako predtým nové trendy a je potrebné 
zachytiť ich realizáciu a dopad. Príkladom je aj výskumne ladená koncepcia, ktorá sa na 
Slovensku začína ešte len uplatňovať. Naším cieľom je zistiť, ako sa výskumne ladená 
koncepcia prírodovedného vzdelávania realizuje v praxi v materských a v základných 
školách. Nakoľko sa po roku schyľuje k učeniu prvých sérií školení zameraných na 
vzdelávanie učiteľov z praxe vo výskumne ladenej koncepcii prírodovedného vzdelávania, 
ponúkame v príspevku vôbec prvé výsledky, ako sa spomínaná koncepcia realizuje v praxi. 
 

2. ZÁKLADNÉ PRINCÍPY VÝSKUMNE LADENEJ KONCEPCIE V 
KOCKE 

 
Výskumne ladená koncepcia je na Slovensku pomerne novým pojmom. Pochádza 

z anglického Inquiry Based Science Education (IBSE). Koncepcia je inšpirovaná vedeckými 
výskumnými postupmi. Dieťaťu tu nie sú ponúkané hotové poznatky, dieťa  si nové poznatky 
samo vytvára na základe informácií, ktoré nadobudlo počas výskumnej aktivity a z predošlej 
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skúsenosti s daným javom. Pri hľadaní odpovede na identifikovanú otázku dieťa postupuje 
podľa určitého algoritmu, podobne ako pri vedeckom skúmaní. Začiatok skúmania je 
iniciovaný výskumnou otázkou, čo je najdôležitejšia časť samotného skúmania. Spočiatku, a 
tiež u mladších detí, vyberáme javy, ktoré sú dieťaťu blízke, pozná ich z každodenného života 
a je ich možné skúmať empiricky. Výskumná aktivita dieťaťa začína tzv. stimulujúcou 
situáciou, ktorej úlohou je u dieťaťa vzbudiť zvedavosť, záujem skúmať daný jav. Na základe 
informácií nadobudnutých v stimulujúcej situácii dieťa vedieme k tvorbe najskôr 
implicitných, potom explicitných otázok – čo je potrebné na uvedenom jave riešiť. Po 
stanovaní výskumnej otázky nastáva fáza tvorby predpokladov – možných vysvetlení javu, 
alebo neskôr dochádza i k tvorbe hypotéz. Ak už dieťa stanovilo určitý predpoklad, resp. 
hypotézu dostávame sa k navrhovaniu jeho možného overovania. Ak sa hypotéza 
(predpoklad) nepotvrdí, formulujeme novú hypotézu, a ak je potrebné, aj nový spôsob jej 
overenia. Výsledky sú následne spracované a mali by byť schopné odpovedať na stanovenú 
výskumnú otázku. Nadobudnuté informácie sú konfrontované s vedomosťami a bežnou 
skúsenosťou. Poslednou fázou je transfer vedomostí do novej situácie a ich využitie v bežnom 
živote. Nasledujúca schéma bližšie vysvetľuje spomínanú postupnosť krokov.  
 
Schéma 1: Algoritmus vedeckého postupu pri hľadaní dôkazov (In Žoldošová, 2010) 
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stanovenou hypotézou 
6. Sumarizácia hypotéz – 
potvrdených aj vyvrátených 

usporadúvanie vedomostí, ktoré vyplynuli z realizácie 
testovania hypotézy (hypotéz) – tvorba odpovede na 
pôvodnú výskumnú otázku 
 

7. Konfrontácia záverov s bežnou skúsenosťou a aktuálnymi vedomosťami 
 
8. Transfer do novej situácie v triede alebo v bežnom živote 
 

Výskumný proces žiaka je iniciovaný stimulujúcou situáciou (bod 1). Keď učiteľ 
stimulujúcu situáciu plánuje, uprednostňuje (vzhľadom na vek žiaka) situáciu, v ktorej má 
žiak možnosť pracovať bezprostredne. Podporí sa tým využívanie vlastných skúseností 
s javmi a objektmi pri tvorbe otázok a najmä pri tvorbe zmysluplných, argumentovateľných 
predpokladov.  

Učiteľ žiaka v samotnej stimulujúcej situácii vedie (bod 2) tak, aby identifikoval 
vhodný problém. Často sa stáva, že žiaci v situácii identifikujú rôznorodé problémy (otázky). 
Výsledkom je identifikácia výskumného problému, ktorý je formulovaný prostredníctvom 
výskumnej otázky.  

Učiteľ požaduje primeranú argumentáciu aj pri prezentácii vlastných prekonceptov, 
ktorá je súčasťou tvorby výskumných predpokladov, či hypotéz (bod 3). Predpoklady a 
hypotézy sú zatiaľ teoretické odpovede na stanovenú výskumnú otázku. Spôsob overenia 
stanoveného predpokladu alebo stanovenej hypotézy zachytáva bod 4.  

Zo 4. bodu sa v prípade nepotvrdenia stanoveného predpokladu alebo stanovenej 
hypotézy vraciame do bodu 2. Ak sa pôvodné hypotézy (či jednoduchšie predpoklady) 
skúmaním nepotvrdia, samotné výsledky skúmania nás vedú k stanoveniu alternatívneho 
predpokladu alebo alternatívnej hypotézy a ich overovaniu. Často sa stáva, že testom 
potvrdený predpoklad alebo hypotéza nie sú podporené žiadnou aktuálnou vedomosťou 
a/alebo žiadnou skúsenosťou (bod 7) . Takýto predpoklad (resp. hypotéza) je veľmi labilný 
a často podlieha novému preskúmaniu, resp. dochádza k navrhovaniu iného spôsobu 
overovania predpokladu (hypotézy; vraciame sa do bodu 3).  

Tvorba záverov (bod 5) je postavená predovšetkým na reflexii stanoveného 
predpokladu alebo stanovenej hypotézy. Do záverov nestačí vložiť jednoduché tvrdenie 
o tom, či realizovaný postup potvrdil alebo nepotvrdil predpoklad alebo hypotézu (aj keď toto 
tvrdenie by malo byť súčasťou záveru). Dôležité je zhodnotenie postupu, najmä jeho 
dôveryhodnosti.  
Súčasťou tvorby záveru je aj konfrontácia vlastných výsledkov s výsledkami ostatných skupín 
(bod 6). Učiteľ pomáha žiakom v skupinách formulovať výsledky tak, aby bolo ostatným 
skupinám jasné ako sa k nim dopracovali a mohli tak zvážiť hodnotu získaných záverov. 
Častou súčasťou tejto konfrontácie je aj overovanie výsledkov v sekundárnych informačných 
zdrojoch, ak neboli hypotézy overované práve týmto spôsobom.  

Žiaci sú po jednoduchej tvorbe zovšeobecneného záveru zo skúmania vedení 
k identifikácii širších súvislostí. Získané informácie konfrontujú s realitou (bod 7), pričom 
hlavným zámerom je ukotvenie nového poznatku v minulých skúsenostiach žiakov. Ak je 
nový poznatok podporený viacerými skúsenosťami, žiaci oveľa viac dôverujú záverom 
získaným vlastným výskumným šetrením. 

V závere by mal učiteľ podnecovať žiakov k transferu (bod 8) a to tak, že ich priamo 
vovádza do situácií, ktoré transfer nadobudnutých informácií iniciujú. Transferu sú však žiaci 
schopní, len ak majú dostatok skúsenosti s výskumným postupom a ak prebehne aj 
konfrontácia s realitou (bod 7) primeraným spôsobom. 
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3. METODIKA 
 

Za výskumný nástroj sme si zvolili pozorovací hárok, ktorý vytvorili hlavní riešitelia 
projektu Fibonacci. Projekt Fibonacci je súčasťou Siedmeho rámcového programu Európskej 
komisie, na ktorom participuje 22 krajín Európskej únie. Zameriava sa na šírenie myšlienok 
a implementáciu výskumne ladnej koncepcie prírodovedného vzdelávania do praxe. 
Našim cieľom bolo zistiť, ako prebieha vyučovanie prírodovedných predmetov podľa 
výskumne ladenej koncepcie.  Výskumným nástrojom pre výskumníka bol pozorovací hárok 
IBSE diagnostic tool for provider. Pozorovací hárok pozostáva zo štyroch častí (viď príloha č. 
1- slovenská verzia).  

Prvá časť pozorovacieho hárku zahŕňa všeobecné informácie o učiteľovi, napr. koľko 
rokov má pedagogickej praxe, ako sa pripravuje na hodinu, koľko rokov sa venuje výskumne 
ladenej koncepcii.   

Druhá časť pozorovacieho hárku  sa zameriava na organizačné zabezpečenie hodiny, 
pričom  hárok je rozdelený na štyri podčasti:  a/ materiál a pomôcky či sú primerané veku 
žiakov a či zodpovedajú aktivite realizovanej na hodine, b/organizácia triedy, práca žiakov 
v skupinách a expozícia  žiackych prác v triede z realizovaných aktivít, c/ organizácia 
a priebeh samotnej aktivity, pred začiatkom aktivity žiaci majú diskutovať o svojich 
predstavách, dostatočný čas má byť vymedzený na diskusiu výskumných otázok, 
zozbieraných údajov a dostatočný čas k diskusii k záverom, d/manažment v triede, či učiteľ 
povzbudzuje žiakov k vzájomnej tolerancii a rešpektu pri práci v skupinách a zároveň či 
učiteľ pomáha žiakom riadiť prácu v skupinách. 

V  tretej časti  výskumník sleduje prácu učiteľa, pričom si všíma päť významných 
oblastí: a/ učiteľove otázky, pýta sa žiakov na ich vlastné predstavy a predkladá  otvorené 
otázky, b/učiteľova reakcia k žiackym predstavám a komentárom, c/ povzbudzovanie žiakov 
k ich vlastnému skúmaniu, aby odpovedali na otázky, aby otázky tvorili, aby tvorili vlastné 
predpoklady a aby si navrhli samy vlastné postupy,  d/ usmerňovanie žiakov pri samotnom 
skúmaní. 

Posledná časť pozorovacieho hárku sa zameriava na učebný proces vo výskumne 
ladenej koncepcii. Pozostáva zo sedem hlavných oblastí: iniciácia skúmania, získavanie 
údajov, interpretácia a tvorba záverov, práca s ostatnými členmi skupiny, ústna prezentácia, 
formy písomných záznamov ako aj  obsahu písomných záznamov. Samotné pod časti z danej 
oblasti sú v pozorovacom hárku, ktorý uvádzame  v prílohách. Položka číslo sedem sa 
vypĺňala na základe analýzy žiackych písomných záznamov (výskumných zápiskov) a nie na 
základe pozorovania triedy ako to bolo pri položkách číslo jedna až šesť. 
Na jednotlivé položky v pozorovacom hárku výskumník odpovedá jednoznačne  áno, nie, 
neaplikovateľné, pričom výskumník má možnosť sa k jednotlivým položkám vyjadriť aj 
konkrétne v poslednom stĺpci (poznámka). 

Cieľom výskumnej sondy bolo zistiť, ako sa výskumne ladená aktivita realizuje vo 
vyučovaní prírodovedných predmetov v praxi. 

Výskumnú sondu tvorili učiteľky, ktoré majú  absolvovaných 98 hodín v kurze 
Fibonacci, ktorý sa sústreďuje na využívanie výskumne ladenej koncepcie v prírodovednom 
vzdelávaní. Jedna z učiteliek má za sebou sedem rokov učiteľskej praxe, konkrétne učiteľka v 
základnej škole. Druhá učiteľka má za sebou 37 rokov učiteľskej praxe v materskej škole. 
Vyučovanie podľa výskumne ladenej koncepcie prebiehalo u desať päťročných detí a u 
devätnástich osemročných žiakov. Výskumná sonda bola zrealizovaná počas  dvoch 
deväťdesiatminútových aktivít na rôznych stupňoch škôl:  jedna aktivita na 1.stupni základnej 
školy a jedna aktivita v materskej škole. 
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4. ANALÝZA A INTERPRETÁCIA VÝSLEDKOV  
 

V tejto časti prezentujeme vôbec prvé výsledky z realizovaných aktivít podľa 
výskumne ladenej koncepcie. 

Z porovnania pozorovacích hárkov konštatujeme, že učiteľky majú podobné problémy 
pri realizácii hodín podľa výskumne ladenej koncepcie.  V článku opisujeme jednotlivé sekcie 
a vzájomne porovnávame zistenia z pozorovaní v MŠ s pozorovaniami v ZŠ. 
Sekcia A - V sekcii A porovnávame prípravu  učiteliek na vybranú  prírodovedne zameranú 
hodinu. Na hodine realizovanej v základnej škole témou boli plávajúce a neplávajúce 
predmety, pričom téma je určená pre ročníkovo starších  žiakov. Učiteľka na prípravu tejto 
hodiny použila materiály uvedené na stránke Fibonacci. V materskej škole si učiteľka vybrala 
tému magnetizmus, pričom tiež využila materiály uvedené na stránke Fibonacci. Téma je 
súčasťou kurikula až v základnej  škole, teda nie je určená pre deti predškolského 
vzdelávania. Cieľom hodiny u obidvoch učiteliek bolo rozvinúť prírodovedné predstavy u detí 
a rozvinúť schopnosti samostatnej vedeckej práce.  
Sekcia B – Organizácia hodiny.  Z pozorovacieho hárku je zrejmé, že učiteľky pochopili 
z hľadiska výskumne ladenej koncepcie ako má byť hodina zorganizovaná.   Všetky položky 
spĺňali požiadavky kladené pri tejto koncepcii. Výnimka sa vyskytla pri položke 3d, 
konkrétne u učiteľky v materskej škole, kedy učiteľka predložila deťom podrobné pokyny 
vrátane pracovného postupu.  To, že učiteľka deťom v MŠ ponúkla vlastný postup je 
čiastočne pochopiteľné. Deti v tomto období nie sú schopné ešte samostatne abstraktne 
premýšľať, čiže naplánovať viacero krokov dopredu je pre ne veľkým problémom, avšak 
postupom času je možné naučiť sa navrhovať vlastné postupy skúmania (najskôr s pomocou 
učiteľa, neskôr samostatne, resp. skupinovo).  
Sekcia C - Vyučovanie výskumne ladenou koncepciou (so zameraním na učiteľa). Z 
pozorovacieho hárku zo sekcie C je zrejmé, že väčšie problémy pri nedodržaní postupu pri 
vyučovaní výskumne ladenou koncepciou má učiteľka v materskej škole. Učiteľka v 
materskej škole dostatočne nepovzbudzovala žiakov k tvorbe otázky, nepomáhala žiakom 
formulovať otázky, taktiež neviedla deti k tomu, aby porovnali vytvorené závery 
s predpokladmi, ktoré vytvorili v úvode aktivity, a tiež nevenovala pozornosť porovnávaniu 
zistených výsledkov medzi skupinami vzájomne, čo by mohlo viesť k identifikovaniu 
možných chýb v skúmaní. Učiteľka v MŠ mala tiež tendenciu žiakom vysvetľovať, ako 
skúmaný jav funguje. Dôvodom pravdepodobne bude tridsaťsedemročná prax učiteľky, ktorá 
je ovplyvnená tradičným vyučovaním, teda žiakom všetko predkladá. Učiteľka zo ZŠ so 
sedemročnou praxou je menej ovplyvňovaná tradičným vyučovaním, a preto sa jej ľahšie 
vyučovalo podľa princípov IBSE. Napriek tomu sa vyskytli totožné problémy u obidvoch 
učiteliek. Konkrétne išlo o nedodržanie týchto úloh : učiteľky sa nepýtali žiakov na ich 
vlastné zistenia (čím by si precvičovali schopnosť interpretácie dát), neposkytli žiakom 
prístup k sekundárnym zdrojom (kde by si mohli nadobudnuté informácie porovnať so 
všeobecne platnými), žiaci neboli vedení k tomu, aby  porovnali svoje zistenia so závermi 
(čím sa mohlo stať, že nie všetky zistené informácie sú súčasťou záveru, resp. záver mohol 
byť neúplný).    
Sekcia D Učebný proces vo výskumne ladenej koncepcii (zameranie na žiakov). 
Z pozorovacieho hárku jednoznačne vidieť, že pri realizácii samotného  učebného procesu 
majú učiteľky značné problémy. V tomto prípade majú viditeľné problémy učiteľky 
v materskej škole, kde výskumne ladená koncepcia nebola naplnená v deviatich bodoch 
pozorovacieho hárku, pričom v štyroch prípadoch koncepciu nenaplnila aj učiteľka základnej 
školy. Spoločné problémy  boli nasledovné, pri samotnom skúmaní,  učiteľky nedali žiakom 
priestor na návrh vlastných výskumných činností, žiacke návrhy výskumných postupov 
neobsahovali korektnú prácu s premennými. Pri samotnom zhromažďovaní údajov  žiaci 
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nepoužívali meranie  a tiež nezískavali údaje zo sekundárnych zdrojov . V materskej škole sa 
ústna prezentácia žiakov vôbec  nevyskytla.  Žiaci v skupinách neprezentovali svoje zistenia 
pred celou triedou, nezapájali sa do diskusie a tiež sa nevyjadrovali vedeckými termínmi 
a znakmi. Dôvodom bude pravdepodobne nízky vek žiakov, s čím súvisí aj šiesty bod 
pozorovacieho hárku, konkrétne neprispievanie do spoločného záznamu, či prezentácie, ako aj 
chýbajúci záver z vykonanej výskumnej činnosti. 
 

5. ZÁVER 
 

V článku popisujeme ako prebieha výskumne ladená koncepcia v praxi. Výskumnú 
sondu tvorili učiteľky z dvoch odlišných stupňoch škôl a s rozdielnou dĺžkou pedagogickej 
praxe. Otvorené hodiny na ktorých sme sa zúčastnili nám slúžili na zber dát. Dáta sme 
zhromažďovali na základe predloženého pozorovacieho hárku. Vyhodnotením pozorovacieho 
hárku konštatujeme , že výskumne ladená koncepcia v praxi nie je ešte na takej úrovni ako si 
vyžadujú pravidlá IBSE, napriek absolvovaním  98 hodín vo Fibonacci. Rozdiel  vo 
vyučovaní sme zaznamenali aj medzi sondovanými  učiteľkami.  Učiteľke v materskej škole, 
s dlhšou pedagogickou praxou, realizácia hodiny podľa pravidiel IBSE robila väčšie 
problémy. Učiteľka mala značnú tendenciu sa prikláňať ku klasickej vyučovacej hodine, 
respektíve k hodine s realizáciou pokusov.  Deťom predkladala hotové fakty, vysvetľovala 
ako veci fungujú, žiaci nepracovali samostatne, netvorili si vlastné závery a nenavrhovali si 
vlastné postupy. Predpokladáme, že aj napriek tomu, že ide o deti na nižšej vývinovej úrovni, 
deti vedia nájsť správne postupy a dané veci si vysvetliť.  Podobná situácia sa vyskytla aj na 
otvorenej hodine realizovanej učiteľkou základnej školy, pričom hodina sa viac podobala na 
hodiny realizovanú podľa pravidiel IBSE. Dôvodom lepšieho pochopenia  môže byť mladší 
vek učiteľky, respektíve menej rokov pedagogickej praxe – učiteľka nie je tak ovplyvnená 
klasickým vyučovaním a samozrejme  vyšší  vek žiakov, ktorí už vedia pracovať samostatne. 
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2a Dátum (dd/mm/rrrr):

5k Prírodovedné predstavy

2
. 
V
yu
čo

va
ci

a 
h
o
d
in

a

Poznámka:  V tejto sekcii, položku 1. a 2. vyplní pozorovateľ po skončení vyučovacej hodiny; položky 3. a 4. sú vyplnené 
počas rozhovoru s učiteľom.

5e Je táto téma súčas ťou š tátneho vzdelávac ieho programu?      

5f  P oužili s te nejaké literárne zdroje na prípravu tejto hodiny?  Á NO  / NIE    (uveďte ich podľa daných okruhov)

Sekcia A: Všeobecné informácie

1
. 

P
o
zo

ro
v

at
eľ

1a Meno:

1c Funkc ia vo Fibonacc i (uč iteľ, školiteľ, výskumník, iné):

1b Zaradenie (k akej inš tutúc ii patríte?):

4a Meno:

2b T rvanie (v min.):

5o Iné

5m Matematické schopnosti

5
. 
P
rí

p
ra

va
 p

rí
ro

d
o
ve

d
n
e 

za
m

er
an

ej
 h

o
d
in

y

5i učebnice:

5j A ké sú konkrétne c iele pre túto vyučovac iu hodinu? (vymenujte ich, ako ich uviedol sám učiteľ, podľa uvedených okruhov)

5b Koľko čas tí tvorí tento celok?
5c Napĺňajú tieto hodiny c iele š tátneho vzdelávac ieho 
programu? Ktoré?

5n Jazykové schopnosti

5l Schopnosti vedeckej práce

5g literatúra s prírodovedným zameraním:

4
. 
U
či

te
ľ

3g Č as venovaný prírodovedným predmetom za týždeň (v hod):

3
. 
T
ri

ed
a

4i Navš tevujete alebo s te navš tevovali IBSE  tréningy aj s  inými  kolegami?

3c Mesto: 3d Škola:

3f  P očet žiakov v triede:3e P riemerný vek žiakov:

4c Koľko rokov uč íte?:

2c T éma:

5d A ký je progres  na tejto hodine v porovnaní s  predš lou 
hodinou? 

4e P očet rokov skúseností s  IBSE: 4f  Koľko mes iacov uč íte túto skupinu žiakov?:

4g P očet hodín IBSE tréningu pred Fibonacc i: 4h P očet hodín IBSE  tréningu v rámc i Fibonacc i:

4b Ukončené vzdelanie: (s tupeň): 

5h literatúra s pedagogickým zameraním:

5a Je táto hodina čas tou nejakého celku ?     

4d Koľko rokov uč íte prírodovedné predmety?:

3a Referenčné/Twin centrum názov: 3b Krajina:

2d Krátky opis  hlavných aktivít:

Doplňujúce informácie        
(Ak je to potrebné, vysvetlite svoju voľbu pri 

hodnotení)

1a Žiac i majú k dispozíc ii 
pomôcky áno nie NA

1b Materiál a pomôcky sú 
primerané aktivite a 
primerané veku žiakov

áno nie NA

2a T rieda je organizovaná 
tak, aby mohli žiac i 
pracovať v skupinách

áno nie NA

2b Žiacke práce sú v triede 
vys tavené áno nie NA

3a V  úvode hodiny sa 
uč iteľ venuje zis ťovaniu 
žiackych predstáv

áno nie NA

3b V  priebehu vyučovania 
bola jasne formulovaná 
výskumná otázka, z ktorej 
vyplynuli aktivity žiakov

áno nie NA

3c U č iteľ poskytol žiakom 
dostatok času na získanie 
údajov a informác ií

áno nie NA

3d Žiac i mali dos tatok 
času na diskus iu o 
vlas tných výskumných 
aktivitácha a na tvorbu 

áno nie NA

4a U č iteľ povzbudzuje 
žiakov v skupinovej 
diskus ii k vzájomnej 
toleranc ii v názoroch 

áno nie NA

4b U č iteľ pomáha žiakom 
organizovať prácu v rámc i 
skupiny (napr. prideľuje 
úlohy každému č lenovi 

áno nie NA

Položky                      
(u = učiteľ; žž = žiaci)

Hodnotenie        
(zakrúžkujte)

Section B: Organizácia vyučovacej hodiny

4. 
Organizáci
a práce v 
triede

1. 
Materiály a 
pomôcky

2. 
Organizáci
a triedy

3. 
Organizáci
a aktivít

Príloha č. 1 Pozorovací hárok 

 

 



 

 

Doplňujúce informácie       
(Ak je to potrebné, vysvetlite 

svoju voľbu pri hodnotení)

1a Žiac i sa zaoberajú otázkami, 
ktoré identifikovali ako vlas tné, 
aj keď ich tvorbu inic ioval uč iteľ

áno nie NA

1b Žiac i diskutujú o tom, čo 
zis tili. áno nie NA

1c Žiac i vytvárajú predpoklady 
na základe toho, čo s i mys lia. áno nie NA

1d Žiac i tvoria návrh 
výskumných č innos tí áno nie NA

1e Žiacke návrhy výskumných 
pos tupov obsahujú korektnú 
prácu s  premennými

áno nie NA

1f  Žiac i spravujú výskumné 
aktivity áno nie NA
2a Žiac i zhromažďujú údaje 
pozorovaním áno nie NA
2b Žiac i používajú pri získvaní 
údajov meranie áno nie NA

2c Žiac i získavajú údaje zo 
sekundárnych zdrojov áno nie NA

2d Žiac i organizujú dáta, ktoré 
zozbierali.
3a Žiac i porovnávajú výs ledky 
s  výskumnou otázkou áno nie NA

3b Žiac i navrhujú vysvetlenia áno nie NA
3c Žiac i hodnotia zrealizované 
skúmanie áno nie NA

4a P očas  skupinovej práce a pri 
referovaní sa žiac i vzájomne 
počúvajú

áno nie NA

4b Žiac i počas  skupinovej 
práce spolupracujú áno nie NA

4c Žiac i sú dobre organizovaní áno nie NA

5a Žiac i prezentujú svoju prácu 
pred celou triedou áno nie NA
5b Žiac i sa zapájajú do diskus ie 
o ich výskumnej prác i a 
vysvetleniach

áno nie NA

5c Žiac i sa vyjadujú 
primeranými vedeckými 
termínmi a znakmi

áno nie NA

6a Žiac i používajú individuálny 
prírodovedný pracovný zoš it áno nie NA
6b Žiac i prispievajú do 
spoločného záznamu alebo 
spoločnej prezentác ie

áno nie NA

6c Žiac i s i robia počas  hodiny 
poznámky áno nie NA
7a Poznámky jasne formulujú 
výskumný problém alebo 
otázku

áno nie NA

7b P oznámky obsahujú získané 
údaje a to, ako boli získavané áno nie NA
7c P oznámky obsahujú záznam 
o tom, č i výs ledky súhlas ia s  
predpokladom alebo nie

áno nie NA

7d V  poznámkach sa nachádza 
záver áno nie NA

7e V  poznámkach je informác ia 
o tom, č i zis tený záver súhlas í 
s  tým, čo je už známe

áno nie NA

Version 3 - January 2011

Section D: Učebný proces vo výskumne ladenej koncepcii
Položky                          

(u = učiteľ; žž = žiaci)
Hodnotenie       
(zakrúžkujte)

4. Práca s 
ostatnými

5. Ústna 
prezentácia

1. Iniciácia 
skúmania

3. 
Interpretáci
a a tvorba 
záveru

2. 
Získavanie 
údajov

6. Formy 
písomných 
záznamov

7. Obsah 
písomných 
záznamov

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doplňujúce informácie          
(Ak je to potrebné, vysvetlite svoju 

voľbu pri hodnotení)
1a Uč iteľ kladie otázky, pomocou 
ktorých zis ťuje žiacke preds tavy áno nie NA

1b Uč iteľove otázky vyžadujú 
š irš iu odpoveď (otvorené otázky) áno nie NA

2a Uč iteľ pomáha žiakom jasne 
formulovať myš lienky áno nie NA

2b Uč iteľ reaguje na žiacke 
myš lienky a komentáre áno nie NA

2c Uč iteľ poskytuje žiakovi 
formatívne hodnotenie jeho 
výpovedí

áno nie NA

3a Uč iteľ povzbudzuje žiakov k 
tomu, aby sa pýtali otázky áno nie NA

3b Uč iteľ pomáha žiakom 
formulovať (produktívne) 
výskumné otázky

áno nie NA

3c Uč iteľ povzbudzuje žiakov k 
tvorbe predpokladov áno nie NA

3d Uč iteľ vedie žiakov k tvorbe 
vlas tných pos tupov overenia 
predpokladov

áno nie NA

4a Uč iteľ uč í žiakov narábať s  
pomôckami bezbečne a efektívne áno nie NA

4b Uč iteľ pomáha žiakom 
realizovať  merania prec íznym 
spôsobom

áno nie NA
4c Uč iteľ povzbudzuje žiakov ku 
skúmaniu  výs ledkov, ktoré 
získali

áno nie NA

4d Uč iteľ pomáha žiakom hľadať 
chyby, ktoré mohli vies ť mylným 
záverom

áno nie NA

4e Uč iteľ poskytuje žiakom 
prís tup k sekundárnym zdrojom áno nie NA

4f  Uč iteľ pomáha žiakom pri 
sys tematickom zápise poznámok 
a výs ledkov skúmania

áno nie NA

5a Uč iteľ požaduje od žiakov 
formulác iu vlas tných záverov áno nie NA

5b Uč iteľ žiada žiakov, aby 
kontrolovali, č i ich závery 
súhlas ia s  výs ledkami skúmania

áno nie NA

5c Uč iteľ vedie žiakov k 
porovnaniu záverov s  
predpokladmi, ktoré s i s tanovili

áno nie NA

5d Uč iteľ povzbudzuje žiakov k 
tomu, aby porovnali svoje 
výs ledky s  tým, čo zis tili os tatní 

áno nie NA

5e Uč iteľ vyžaduje od žiakov, aby 
vysvetlili to, čo zis tili. áno nie NA

5f  Uč iteľ pomáha žiakom hľadať 
nové otázky alebo tie, ktorým sa 
nevenovali

áno nie NA

5g Uč iteľ poskytuje žiakom 
pries tor na reflexiu toho, čo robili 
a čo zis tili

áno nie NA

1. Učiteľove 
otázky

5. Riadenie 
komunikáci
e v triede

3. 
Stimulovani
e žiakov k 
výskumným 
aktivitám

2. 
Komunikáci
a učiteľa so 
žiakmi o ich 
predstavác
h a 
nápadoch

4. Pomoc 
pri 
výskumnej 
činnosti 
žiakov

Section C: Vyučovací proces vo výskumne ladnej koncepcii
Položky                          

(u = učiteľ; žž = žiaci)
Hodnotenie        
(zakrúžkujte)


