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Ciele projektu: Projekt Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave sa zameriava na zlepšenie
kvality prípravy budúcich učiteľov prírodovedných predmetov, prostredníctvom skvalitnenia
pedagogickej praxe a prípravy vzdelávacích materiálov pre učiteľov prírodovedných
predmetov. Realizácia projektu zabezpečí rozšírenie počtu hodín priamej výučby počas
pedagogickej praxe a k nim prislúchajúcich rozborov vyučovania prírodovedných predmetov –
biológie, geografie, chémie a environmentalistiky, realizovaných študentmi učiteľských
odborov v bakalárskom a magisterskom stupni na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave,
s dôrazom na uplatňovanie bádateľsky orientovaných prístupov. Skvalitnenie praktickej
prípravy budúcich učiteľov prírodovedných predmetov bude podporené vytvorením
metodických materiálov, inštruktážnych videí s postupmi realizácie jednoduchých
prírodovedných experimentov a v pedagogickej praxi overených, didakticky dôkladne
prepracovaných modelov vyučovacích hodín. Cieľovou skupinou projektu sú študenti dennej
formy štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave, konkrétne v študijnom odbore Učiteľstvo
akademických predmetov v študijných programoch učiteľstva v predmetnej kombinácií
s biológiou, geografiou, chémiou a environmentalistikou v kombinácií.
Plánované aktivity projektu: Hlavná aktivita Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických
zamestnancov v oblasti prírodných vied bola formulovaná tak, aby prispela k skvalitneniu
prípravy budúcich učiteľov a zároveň inovatívnymi metodickými materiálmi a inštruktážnymi
video filmami podporila kontinuálne vzdelávanie učiteľov prírodovedných predmetov
pôsobiacich vo vzdelávacom systéme a reflektovali potreby praxe. Inovovanie pedagogickej
praxe prostredníctvom jej predĺženia a zároveň vytvorenie a overenie nového modelu

pedagogických praxí je cieľom podaktivity 1: Prax študentov učiteľských študijných programov
- prax budúcich učiteľov prírodovedných predmetov. Kvalitatívne posilnenie didaktickej
prípravy prostredníctvom uplatnenia inovatívnych učebných stratégií s využitím aktivizujúcich
učebných metód a prvkov bádania a experimentovania je cieľom podaktivity 2: Tvorba
podporných vzdelávacích materiálov pre učiteľov prírodovedných predmetov. Riadiace
a koordinačné činnosti na projektu budú zabezpečené realizáciou podaktivity 3:
Riadenie/koordinácia projektu.
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