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Názov vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania: 
Aktívne bádanie v počítačom podporovanom prírodovednom laboratóriu 

Zdôvodnenie vzdelávacieho programu: 
Vzhľadom na prebiehajúcu kurikulárnu reformu vzdelávania, ktorej ciele smerujú 
predovšetkým k rozvoju kľúčových a predmetových kompetencií žiakov je dôležité učiteľov 
oboznámiť s metódami a formami vzdelávania, ktoré v oblasti prírodných vied smerujú 
k aktívnemu žiackemu objavovaniu poznatkov a k širokému využívaniu bádateľsky 
orientovaných metód vzdelávania. Aktívne žiacke bádanie v oblasti prírodných vied znamená 
predovšetkým experimentovanie, resp. využívanie a vytváranie jednoduchých teoretických 
modelov fungovania javov. Pri takto orientovaných žiackych aktivitách môžu výrazne pomôcť 
digitálne technológie. Preto je vzdelávací program zameraný práve na prezentovanie 
metodiky tvorby a využívania počítačom podporovaných aktivít v oblasti experimentovania 
a modelovania vo vyučovaní prírodných vied v súlade s aktuálnymi trendmi zameranými 
na aktívne žiacke prírodovedné bádanie a rozšírenie poznatkov a profesijných kompetencií 
učiteľov v tejto oblasti. 

Druh a forma kontinuálneho vzdelávania: 
aktualizačné 

Forma kontinuálneho vzdelávania: 
Kombinovaná 40 hodín z toho 25 hodín prezenčne a 15 hodín dištančne 

Hlavný cieľ: 
Aktualizovať poznatky a profesijné kompetencie učiteľov prírodovedných predmetov 
v oblasti uplatnenia metód aktívneho prírodovedného bádania s výraznou podporou 
digitálnych technológií v súlade s aktuálnymi trendmi prírodovedného vzdelávania s dôrazom 
na implementáciu do vzdelávania.  

Špecifické ciele: 
1. Získať poznatky o aktuálnych trendoch v oblasti prírodovedného vzdelávania 

smerujúceho k širokému uplatňovaniu bádateľských metód vo vyučovaní a možnostiach 
využitia digitálnych technológií pre podporu aktívneho žiackeho prírodovedného 
bádania.  

2. Vedieť využívať získané poznatky a kompetencie v oblasti prípravy a realizácie reálnych 
experimentov podporovaných počítačom, meraní realizovaných na videozázname 
a obrázku, spracovania a analýzy dát a matematických modelov javov a procesov a ich 
využívania v prírodovednom vzdelávaní. 

3. Aplikovať získané poznatky a kompetencie vo vyučovaní prírodných vied uplatnením 
metód aktívneho prírodovedného bádania s podporou digitálnych technológií 
na rozličných úrovniach zapojenia žiaka, resp. riadenia učiteľa a podpory učebnými 
materiálmi pre komplexný rozvoj žiaka s dôrazom na rozvíjanie žiackych bádateľských 
zručností v súlade s princípmi konštruktivizmu. 
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Obsah vzdelávacieho programu: 
 

Tematický celok Téma Forma 
vzdelávania 

Hodinová 
dotácia 

Meranie 
a spracovanie dát 
pomocou počítača 
 

Reálny experiment podporovaný počítačom. prezenčná 10 

Meranie veličín v rozličných režimoch. 
Spracovanie a analýza dát získaných 
z experimentu. Nástroje na spracovanie 
a analýzu dát. 
Výstup:  
Vytvorenie aktivity zameranej na realizáciu 
počítačom podporovaného prírodovedného 
experimentu realizovanom vo vybranom 
meracom režime. 

dištančná 4 

Meranie 
na videozázname 
pomocou počítača 

Videoanalýza javov na počítači. prezenčná 5 

Príprava videozáznamu, meranie 
na videozázname a obrázku v rozličných 
režimoch. 
Spracovanie a analýza dát získaných 
z videomerania alebo merania na obrázku. 
Výstup:  
Vytvorenie aktivity zameranej 
na videoanalýzu vybraného javu 
prezentovaného v podobe videozáznamu 
alebo digitálnej fotografie. 

dištančná 4 

Tvorba modelov 
javov a procesov 
na počítači 

Matematické modelovanie javov a procesov 
na počítači. 

prezenčná 5 

Základné princípy tvorby modelov 
v ikonografickom a textovom móde. 
Porovnanie teoretického modelu 
s experimentom. 
Výstup:  
Vytvorenie aktivity zameranej na vytvorenie 
matematického modelu vybraného javu alebo 
procesu s možnosťou simulácie modelu 
pre rozličné vstupné parametre. 

dištančná 4 

Implementácia 
počítačom 
podporovaných 
aktivít 
do prírodovedného 
vzdelávania 

Digitálne technológie pre podporu metód 
aktívneho prírodovedného bádanie.  

prezenčná 5 

Metodika využitia bádateľských aktivít 
s podporou digitálnych technológií 
v prírodovednom vzdelávaní. 
Výstup:  
Návrh metodiky využitia vybranej digitálnej 
technológie v prírodovednom vzdelávaní.  

dištančná 3 

Spolu kombinovane: 40 
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Profil absolventa: 
Absolvent programu kontinuálneho vzdelávania získa na výkon pedagogickej činnosti 
nasledujúce profesijné kompetencie: 

• pozná aktuálne trendy v oblasti prírodovedného vzdelávania, predovšetkým v oblasti 
vzdelávania orientovaného na aktívne žiacke prírodovedné bádanie a pozná 
a uvedomujte si význam digitálnych technológií pre podporu metód aktívneho 
prírodovedného bádania, 

• vie využívať digitálne technológie v oblasti prípravy a  realizácie reálnych 
experimentov podporovaných počítačom, meraní realizovaných na videozázname 
a obrázku, spracovania a analýzy dát a matematických modelov javov a procesov,  

• vie aplikovať získané vedomosti a zručnosti vo vyučovaní prírodovedných predmetov 
na úrovni: 

o využívania hotových aktivít s podporou digitálnych technológií, 
o samostatnej tvorby jednoduchých aktivít s podporou digitálnych technológií, 
o primeranej veku žiakov s dôrazom na rozvíjanie žiackych bádateľských 

zručností v súlade s princípmi konštruktivizmu a s cieľmi vzdelávacieho 
programu, 

• dokáže kriticky zhodnotiť kvalitu učebného materiálu zameraného na realizáciu 
bádateľskej aktivity s podporou digitálnych technológií pre prírodovedné vzdelávanie 
a má predstavu o tvorbe bádateľských aktivít v zmysle učebných materiálov 
pre učiteľa, resp. pre žiaka. 

Rozsah vzdelávacieho programu: 
Aktualizačné vzdelávanie sa uskutočňuje v rozsahu 40 vyučovacích hodín a trvá najviac desať 
mesiacov. 

Bližšie určená kategória, podkategória pedagogických zamestnancov alebo odborných 
zamestnancov; kariérový stupeň, kariérová pozícia: 
Kategória: 

• učiteľ, 
Podkategória: 

• učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy), 
• učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné 

stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre 
vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy). 

Kariérový stupeň: 
• samostatný pedagogický zamestnanec, 
• pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, 
• pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou. 

Vyučovací predmet: 
• biológia, 
• chémia, 
• fyzika, 
• geografia. 
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Podmienky pre zaradenie uchádzačov: 
Na kontinuálne vzdelávanie podľa § 35 ods. 4 písm. b) zákona č. 317/2009 Z. z. v znení 
zákona 390/2011 Z. z. možno prijať pedagogického zamestnanca až po absolvovaní šiestich 
mesiacov pedagogickej činnosti. 
Pedagogický zamestnanec s minimálne tromi rokmi pedagogickej činnosti môže požiadať 
o overenie profesijných kompetencií získaných výkonom jeho pedagogickej činnosti alebo 
sebavzdelávaním podľa § 35 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení zákona 390/2011 Z. z..  
Na kontinuálne vzdelávanie alebo na overenie profesijných kompetencií bude zaradený 
pedagogický zamestnanec v uvedenej kategórii a podkategórii, ktorý spĺňa kvalifikačný 
predpoklad vzdelania na vyučovanie predmetu biológia alebo chémia alebo fyzika alebo 
geografia v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. 
Aktuálne pokyny ku kontinuálnemu vzdelávaniu alebo overeniu profesijných kompetencií 
budú pre pedagogických zamestnancov zverejňované na webovej stránke poskytovateľa.  
Prihlasovanie na kontinuálne vzdelávanie alebo na overenie profesijných kompetencií sa 
realizuje vyplnením on-line prihlášky na webovej stránke poskytovateľa, ktorú pedagogický 
zamestnanec doručí v písomnej podobe na adresu poskytovateľa podľa aktuálnych pokynov. 
Súčasťou prihlášky je potvrdenie riaditeľa školy resp. zriaďovateľa o správnosti uvedených 
údajov v prihláške vrátane zaradenia zamestnanca do kategórie alebo podkategórie. 
Ak pedagogický zamestnanec nie je v pracovnom pomere alebo riaditeľ školy nepotvrdí 
zaradenie pedagogického zamestnanca, posúdi oprávnenie na zaradenie pedagogického 
zamestnanca na základe príslušných dokumentov, ktoré pedagogický zamestnanec predloží 
poskytovateľ. 
Oznámenie o zaradení alebo nezaradení na kontinuálne vzdelávanie bude uchádzačom 
oznámené písomne najneskôr 10 dní pred začatím kontinuálneho vzdelávania. 

Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončovanie: 
Spôsob ukončovania kontinuálneho vzdelávania alebo overenia profesijných kompetencií 
podľa § 35 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení zákona 390/2011 Z. z. bude formou 
záverečnej prezentácie pred trojčlennou skúšobnou komisiou, ktorej predsedu a ďalších 
členov vymenuje štatutárny orgán poskytovateľa. 
Požiadavky na ukončenie: 

• absolvovanie najmenej 80% stanoveného počtu hodín vyučovaných prezenčnou 
formou, 

• vypracovanie a odovzdanie všetkých výstupov dištančnej formy vzdelávania, 
• vypracovanie a pred skúšobnou komisiou obhájenie záverečnej prezentácie. 

Záverečná prezentácia bude zahŕňať praktické využitie metód aktívneho prírodovedného 
bádania s podporou digitálnych technológií v prírodovednom vzdelávaní, ktorou pedagogický 
zamestnanec preukáže získané poznatky a profesijné kompetencie.  

• Konkrétne pôjde o návrh metodiky vyučovacej hodiny s využitím metód aktívneho 
prírodovedného bádania s podporou digitálnych technológií z vybranej oblasti 
obsahu vzdelávacieho programu: Meranie a spracovanie dát pomocou počítača, 
Meranie na videozázname pomocou počítača, Tvorba modelov javov a procesov 
na počítači, Implementácia počítačom podporovaných aktivít do prírodovedného 
vzdelávania.  
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• V rámci návrhu metodiky učiteľ predstaví aktivitu s využitím vybraných digitálnych 
technológií pre zvolenú úroveň bádania s dôrazom na rozvíjanie žiackych 
bádateľských zručností v súlade s princípmi konštruktivizmu a s cieľmi vzdelávacieho 
programu. 

Garant a personálne zabezpečenie: 
Garant vzdelávacieho programu: doc. RNDr. Zuzana Ješková, PhD.,  Univerzita Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Ústav fyzikálnych vied, Jesenná 5, 041 80 
Košice. (Súhlas garanta – Príloha č. 1, Profesijný životopis – Príloha č. 2).  
Garant spĺňa kvalifikačný predpoklad v zmysle § 43 ods. 3 a 4 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení 
zákona 390/2011 Z. z..  
Personálne zabezpečenie bude v súlade s čl.2, ods. 12 smernice č. 18/2009-R a kvalifikačné 
predpoklady, lektorské skúsenosti a odborné požiadavky na lektorov budú požadované 
v takej miere, ktorá bude predpokladom kvality poskytnutého kontinuálneho vzdelávania. 

Finančné, materiálne zabezpečenie: 
Náklady na realizáciu vzdelávacieho programu predstavujú 168 € á 1 účastník (80 € á 
1 účastník pri overení profesijných kompetencií §35 ods. 6 zákona č. 317/2009). 
Finančné zabezpečenie vzdelávacieho programu bude pozostávať z viacerých zdrojov: 

• z dotácie a grantov účelovo viazaných na tento program, 
• z príspevku zamestnávateľa na vzdelávanie učiteľa, 
• z príspevku samotného učiteľa. 

Výška každého z uvedených zdrojov môže byť v rozsahu 0-100%. 

Technické a informačné zabezpečenie: 
Vzdelávanie bude prebiehať v priestoroch poskytovateľa vzdelávania (vlastných alebo 
prenajatých).  
Priestory určené na vzdelávacie aktivity budú vybavené počítačovou technikou minimálne 
s takýmito technickými parametrami: 

• samostatné pracovisko pre účastníka, plus 1 pracovisko pre lektora (pracovisko je 
myslené ako stôl, stolička, multimediálny počítač), 

• softvér: antivírusový program, operačný systém Microsoft Windows, kancelársky 
balík Microsoft Office, grafický editor, COACH 6sk, 

• hardvér: skener, tlačiareň, digitálny fotoaparát, digitálna kamera, interaktívna tabuľa, 
dátový projektor (v prípade, že projektor nie je súčasťou interaktívnej tabule), merací 
panel COACHLABII+ (alebo merací panel podobného typu), senzory na meranie 
rozličných veličín, 

• všetky pracoviská zapojené do siete LAN s prístupom na internet. 
Školiace priestory budú spĺňať kapacitné požiadavky, ako aj ostatné podmienky, vrátane 
bezpečnostných a hygienických. 
Všetky študijné materiály budú pre účastníkov vzdelávania on-line prístupné počas trvania 
vzdelávacieho programu.  
Realizácia dištančného vzdelávania bude zabezpečená s podporou e-learningového 
prostredia Moodle. 

Návrh počtu kreditov: 
11 kreditov – 8 kreditov za rozsah vzdelávania a 3 kredity za spôsob ukončenia. 


