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Príprava učiteľov informatiky
n
n
n

n

Sú absolventi učiteľstva informatiky dobre
pripravovaní na svoje budúce povolanie?
Čo im môže dať vysokoškolská príprava a čo nie?
V ktorých predmetoch sa najviac rozvíjajú kľúčové
učiteľské kompetencie (odborno-predmetové,
psychodidaktické, komunikačné, diagnostické,
plánovacie a organizačné, poradenské a
konzultatívne, sebareflexívne)?
Akými spôsobmi môžeme rozvíjať plánovacie
kompetencie budúcich učiteľov?
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Didaktický projekt
- vymedzenie
n

viacero významov
– softvérová edukačná pomôcka
– projektová aktivita študentov
– forma prípravy učiteľa

n

naše ponímanie didaktického projektu =
príprava na výučbu vybranej témy z informatiky
obsahujúca:
–
–
–
–

podmienky výučby
učebné ciele
okomentovaný systém úloh s riešeniami
didaktický test

Didaktický projekt
- štruktúra
n

Identifikačná časť, podmienky a ciele výučby:
– autori, téma, dátum, cieľová skupina, časový rozsah,
– HW a SW podmienky, význam témy, vstupné
požiadavky, očakávané výsledky učenia

n

Priebeh výučby vybranej témy (systém úloh):
– komentár opisujúci a zdôvodňujúci výber úloh do
gradovaného systému úloh
– zadania úloh s riešeniami a metodickými komentármi

n

Hodnotenie výsledkov výučby vybranej témy
(didaktický test):
– spôsob hodnotenia, potrebný čas, zadania testovacích
úloh, riešenia úloh s javovou analýzou, stupnica

Didaktický projekt
- proces tvorby
n analýza

učiva, tvorba logickej štruktúry
učiva (prvky učiva a vzťahy medzi nimi)
n stanovenie učebných cieľov (taxonómie
učebných cieľov napr. revid. Bloomova,
kognitívna aj afektívna doména)
n tvorba systému gradovaných úloh
n tvorba didaktického testu

Typy úloh s rôznymi
didaktickými funkciami
n
n
n
n
n
n
n

na motiváciu poznávacej činnosti žiakov
prípravné úlohy predchádzajúce zavedenie
pojmu, princípu, algoritmu atď.
na prvotné osvojenie učiva
na upevnenie učiva
na systemizáciu učiva
propedeutického charakteru
aplikačné (vzťah k životu, medzipredmetové
vzťahy, záujmy žiakov, ich profesijnú orientáciu)

Typy formulácií úloh rozvíjajúce
rôzne úrovne a typy myslenia
n
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vytvorte program, ktorý rieši daný problém
modifikujte (upravte, doplňte, vynechajte,
premiestnite) jednotlivé časti uvedeného
programu, aby riešil daný problém
analyzujte, čo robí daný program
nájdite a opravte chybu v danom programe
porovnajte riešenia uvedených programov,
zdôvodnite, ktorý z nich je správny, efektívnejší
atď.

Ukážka didaktického projektu
n

Štruktúra didaktického projektu:
– Identifikačná časť, podmienky výučby
– Logická štruktúra učiva
– Očakávané výsledky (vzdelávacie
a výchovné ciele)
– Systém úloh
– Didaktický test

n

Ukážka didaktického projektu na tému
Štruktúrovaný údajový typ POLE

Hodnotenie didaktického projektu
n

Formálne (kvantitatívne) kritériá – súvisiace so
štruktúrou didaktického projektu, t.j. uvedenie
jednotlivých časti:
– identifikačná časť (autor, názov témy, cieľová
skupina, hodinová dotácia)
– hardvérové a softvérové podmienky
– význam a postavenie témy
– vstupné vedomosti, spôsobilosti, návyky, postoje,
myšlienkové operácie, vlastnosti
– vzdelávacie ciele (aspoň 5)

Hodnotenie didaktického projektu
n

Formálne kritéria – pokračovanie:
– komentár k systému úloh (tabuľka ciele-úlohy,
didaktické funkcie)
– systém úloh – zadania, riešenia, komentáre (aspoň 10
úloh resp. 5 etáp)
– aplikačné úlohy (aspoň 3)
– úlohy s inou formuláciou ako „vytvorte“ (aspoň 3)
– spôsob hodnotenia a potrebný čas
– zadania a riešenia testovacích úloh
– javová analýza
– klasifikačná stupnica

Hodnotenie didaktického projektu
n

Odborno-didaktické (kvalitatívne) kritéria –
súvisiace s odbornou a didaktickou úrovňou
spracovania didaktického projektu:

– primeranosť rozsahu časovej dotácie,
– vystihnutie postavenia témy vzhľadom k profilu
absolventa a jej miesta medzi ostatnými témami,
– výber vzdelávacích a výchovných cieľov témy
(primeranosť k nadradeným cieľom, úplnosť),
– precíznosť určenia vzdelávacích a výchovných cieľov
(aktívne slovesá, merateľnosť),
– úroveň vypracovania komentára k systému úloh,
– primeranosť výberu úloh do systému úloh vzhľadom
k pokrytiu jednotlivých cieľov vybranej témy (úplnosť
pokrytia),

Hodnotenie didaktického projektu
n

Odborno-didaktické kritéria – 1. pokračovanie:
– primeranosť nárastu obťažnosti úloh (gradácia úloh)
– zastúpenie úloh ku každej etape poznávacieho
procesu (motivácia, prvotné osvojenie, upevnenie,
systemizácia)
– účelné použitie rôznych formulácii úloh vyžadujúcich
využitie jednotlivých myšlienkových operácií
(„vytvorte“, „upravte“, „čo robí?“, „kde je chyba?“,
„porovnajte“)
– zaujímavosť zadaní úloh (aplikácie zo života
spoločnosti, školy, rodiny, záľuby študentov)
– zrozumiteľnosť zadaní úloh

Hodnotenie didaktického projektu
n

Odborno-didaktické kritéria – 2. pokračovanie:
–
–
–
–
–
–
–
–

správnosť riešení úloh
didaktická úroveň riešenia úloh
kvalita metodických komentárom k úlohám
vhodnosť výberu spôsobu hodnotenia
výber testovacích úloh vzhľadom k pokrytiu cieľov
správnosť riešení testovacích úloh
didaktická úroveň riešenia testovacích úloh
miera vypracovanosti javovej analýzy

Záver
n

Tvorba didaktických projektov z pohľadu študentov:
– náročnosť (rôznorodé typy aktivít, časová náročnosť)
– užitočnosť a prínos z pohľadu procesu ich tvorby, ale aj výsledku
– všetky vytvorené didaktické projekty majú študenti k dispozícií,
ktoré môžu využiť vo svojej pedagogickej praxi

n

Ďalšie spôsoby rozvíjania plánovacích kompetencií
– okomentované zbierky úloh
– edukačné webové stránky (kombinované výučbové hypertexty,
webquesty)

n

Aké spôsoby (nástroje) rozvíjania plánovacích
a diagnostických kompetencií sa používajú na našich
učiteľských fakultách pripravujúcich budúcich učiteľov
informatiky? Aké sú s nimi skúsenosti?
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