
 

 

Plán práce/pracovných činnosti pedagogického klubu  

(príloha ŽoP) 

 

1. Prioritná os Vzdelávanie 

2. Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému 

vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov 

3. Prijímateľ Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice 

4. Názov projektu Učme deti učiť sa 

5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011T329 

6. Názov pedagogického klubu  Učíme sa bádaním 

7. Počet členov pedagogického klubu 9 

8. Školský polrok  február 2020 – jún 2020 

 

9. Opis/zameranie a zdôvodnenie činností pedagogického klubu:  
 

Pedagogický klub Učíme sa bádaním bude najmä zameraný na vzájomnú výmenu skúseností medzi učiteľmi 

prírododovedných predmetov v primárnom vzdelávaní (matematika, prvouka, prírodoveda, vlastiveda).  

Bádateľská výučba je pre žiakov cesta ako porozumieť prírodným javom v ich prirodzenej forme. Ponúka im 

možnosť vyskúšať si rôzne pokusy a porozumenia a prísť na vlastné závery. Bádateľská výučba dáva žiakom 

možnosť pracovať na svojej čitateľskej gramotnosti, manuálnych zručnostiach, logickom uvažovaní a získaní 

potrebných vedomostí z daných predmetov. 

Súkromná spojená škola v súčasnosti vyučuje matematiku v 1. – 3. ročníku podľa metodiky prof. RNDr. Milana 

Hejného, Csc. a v rámci vyučovacích predmetov prvouka, prírodoveda a vlastiveda sa využívajú bádateľské 

metódy z dôvodu začlenenia školy ako kandidátskej školy v rámci medzinárodného programu Primary Years 

Programme pod záštitou organizácie International Baccalaureate. Predmety prvouka, prírodoveda a vlastiveda 

sú zastrešené šiestimi transdisciplinárnymi témami, ktoré prepájajú predmety v ročníku medzi sebou 

prostredníctvom jednej hlavnej transdisciplinárnej témy. Šesť transdisciplinárnych tém sa strieda počas 

školského roku v jednotlivých ročníkoch v rôznom poradí (Kto sme, Kde sa nachádzame v priestore a čase, 

Zdieľame planétu, Ako sa vyjadrujeme, Ako funguje svet, Ako sa organizujeme).  

Tento klub by poskytoval priestor pre vyučujúcich, aby zdieľali svoje skúsenosti s bádateľskými aktivitami, 

ktoré uskutočňoval počas svojich vyučovacích hodín spoločne so žiakmi a jeho výsledky. Vyučujúci by mali 

možnosť odporúčať si aktivity a literatúru, ktorá sa vzťahuje k bádateľským aktivitám.  

Taktiež by sa vytvorili podmienky pre absolvovanie vzdelávacích aktivít zameraných na prírodovednú 

gramotnosť a bádateľské aktivity. Učitelia by na základe svojich skúseností vypracovali metodický materiál 

zameraný na rôzne možnosti bádateľských aktivít v jednotlivých ročníkoch primárneho vzdelávania, ktorý by 

slúžil ako nápoveda pre učiteľov aj na ďalšie školské roky. 
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10. Rámcový program a termíny a dĺžka trvania jednotlivých stretnutí  

 

školský rok 2019/2020 

2. polrok 

por. číslo 

stretnutia 

termín 

stretnutia 

dĺžka 

trvania 

stretnutia 

miesto 

konania 
téma stretnutia 

rámcový program 

stretnutia 

1. 
17.02.2020 

15.00 hod. 
3 hod. 

Súkromná 

spojená škola,  

Starozagorská 

8, Košice 

Bádanie vo vede 

a vzdelávaní, 

interaktívna 

demonštrácia 

Diskusia ako prepojiť 

bádanie vo vede s bádaním 

vo vzdelávaní. Bádateľské 

aktivity a ich implementácia 

vo výučbe 

2. 
marec 

2020 
3 hod. 

Súkromná 

spojená škola,  

Starozagorská 

8, Košice 

Potvrdzujúce bádanie, 

riadené bádanie  Bádateľské aktivity a ich 

implementácia vo výučbe 

3. 
apríl  

2020 
3 hod. 

Súkromná 

spojená škola,  

Starozagorská 

8, Košice 

Nasmerované bádanie, 

otvorené bádanie  Bádateľské aktivity a ich 

implementácia vo výučbe 

4. 
máj 

2020 
3 hod. 

Súkromná 

spojená škola,  

Starozagorská 

8, Košice 

Školenie, hodnotenie 

v bádateľsky 

orientovanej výučbe 

Zdieľanie 

novonadobudnutých 

vedomostí z rôznych 

školení. Sumatívne 

hodnotenie v bádateľsky 

orientovanej výučbe 

5. 
jún 

2020 
3 hod. 

Súkromná 

spojená škola,  

Starozagorská 

8, Košice 

Hodnotenie v bádateľsky 

orientovanej výučbe, 

hodnotenie činnosti 

klubu 

Formatívne hodnotenie 

v bádateľsky orientovanie 

výučbe. Hodnotenie činnosti 

klubu v 2. polroku 
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12. Dátum 31.01.2020 
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