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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Krátka anotácia a kľúčové slová 

 Oboznámenie sa s činnosťou klubu. 

 Prezentácia vybranej metodiky, ktorá bola orientovaná na rozvoj bádateľskej metódy 

 Vzájomná diskusia medzi pedagógmi 

 Teoretické oboznámenie sa o bádateľsky orientovanom vyučovaní 



12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 

 

Téma stretnutia: Bádateľsky orientované vyučovanie. 

 

Predmetom stretnutia bolo hlavne prehĺbenie vedomostí pedagógov v bádateľsky 

orientovanom vyučovaní. Pedagógovia predstavili jednotlivé metodiky, ktoré boli 

zamerané na rozvoj bádateľského vyučovania. Zastúpený bol každý predmet 

z prírodovednej oblasti. Členovia klubu diskutovali o možných problémoch, výhodách 

tejto metódy, prečo využívať túto metódu a čo môže táto metóda priniesť do života 

deťom ale aj pedagógom. Z teoretických východísk ohľadom tejto metódy sme rozoberali 

spôsobilosti vedeckej práce, a snažili sme sa ich aplikovať do vyučovania a ako by sme 

tieto  spôsobilosti mohli vo vyučovaní rozvíjať. Ďalej sme sa zaoberali bádateľskými 

zručnosťami a najviac sme pozornosť upriamili na hodnotenie v bádateľsky orientovanej 

výučbe. Zmerali sme sa na formatívne a sumatívne hodnotenie a navzájom sme ich 

porovnávali. Ukazovali sme si aj praxe metódy, ktorými hodnotíme žiakov 

prostredníctvom formativného hodnotenia.  
 

13. Závery a odporúčania: 
 

Na zasadnutí klubu učitelia zhrnuli problémy a výhody vo vyučovaní, ktoré je 

orientované na bádateľskú metódu. Vymenili sme si skúsenosti a návrhy , alternatívne 

riešenia a využitie najvhodnejších metód pri jednotlivých vyučovacích hodinách 

týkajúcich sa BOV.  
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