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Vývoj paradigmatu didaktiky fyziky

 Paradigma didaktiky fyziky: základní soubor obecných
názorů, výzkumných přístupů a konkrétních metod sloužících
k řešení nových problémů.

Vývoj didaktiky fyziky (tři fáze (Kuhn 1997)):
1. Období normální vědy: vytváření nových poznatků,

rozpracovávání metod a teorií.
2. Období krize: Vznik konfliktů s anomáliemi, které nelze řešit

pomocí dosavadních metod a teorií. S přibýváním anomálií
narůstá nedůvěra v paradigma – vzniká krize. Její řešením je
zvládnutí anomálií, jejich zapouzdřením nebo revoluční
změnou paradigmatu.

3. Období revoluce: Prudké oživení a názorové střety. Je
odmítnuto staré paradigma a přijato nové.

 Změny předmětu a metody zkoumání Didaktiky fyziky: od
metodiky a integračního pojetí ke komunikačnímu.



Vývoj paradigmatu didaktiky fyziky

 Didaktika fyziky je jako společenská věda synchronně
multiparadigmatická.

 Různá paradigmata si mohou vzájemně konkurovat.
V didaktice fyziky je to např. problém odlišných paradigmat
fyziky jako vědy, pedagogiky, psychologie.

 Jednotlivé „školy“ či „regiony“ mohou mít modifikace
paradigmat (např.: kontinentální Evropa versus USA a Anglie.).

 Ani při revolučních změnách nedochází k úplnému odmítnutí
starého paradigmatu, ale k jeho modifikaci.

 Úkolem didaktiky fyziky je provést zhodnocení dosavadního
vývoje jejího paradigmatu a snaha o nalezení dalších
vývojových tendencí.

 Problém řady pedagogů, oborových didaktiků – tedy i didaktiků
fyziky se k žádnému paradigmatu nehlásí. Tím vzniká
problém, že bez paradigmatu ztrácí didaktika fyziky své
opodstatnění jako věda.



Vývoj paradigmatu didaktiky fyziky

 Těsná vazba mezi paradigmatem didaktiky fyziky a obecné
didaktiky.

 Změny v obecné didaktice mají vliv na aktuální paradigma didaktiky
fyziky.

 Novým výzkumným programem v obecné didaktice je i Shulmanova
teorie Pedagogical Content Knowledge (dále PCK). Bude prospěšné
se zaměřit na některé prvky PCK, které mohou mít vliv na didaktiku
fyziky.

 19. století: důraz na učivo
 20. století: důraz na žáka, individualizaci, řízení třídy, behaviorální

modifikace, učební pomůcky, edukační politiku, výukový proces,
efektivitu výuky apod.

 Chybí: zaměření na učivo v pedagogickém výzkumu a v praxi.
 Neřeší se otázky typu:

- Kde se berou učitelovy explanace?
- Jak se učitel rozhoduje co a jak bude učit?
- Jak učitel získává a zpracovává své poznatky?
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 G.B. Show: „Kdo neumí, učí.“

 L.S. Shulman: „Kdo rozumí, vyučuje.“



Poznatková báze učitelství
(L.S. Shulman)

1. Znalost obsahu

2. Obecné pedagogické znalosti

3. Znalosti kurikula

4. Didaktické znalosti obsahu (PCK)

5. Znalosti o žákovi a jeho charakteristikách

6. Znalosti o kontextu vzdělávání

7. Znalosti o cílech, smyslu a hodnotách vzdělávání



Pedagogical Content Knowledge (PCK)
= Didaktické znalosti obsahu

 Ty nejúčinnější analogie, ilustrace, příklady, vysvětlení, slovní
demonstrace, způsoby znázorňování a formulování tématu, které
jej učiní srozumitelným pro jiné. (Shulman 1986,1987).

 Znalosti různých forem reprezentace učiva (příklady, ilustrace,
demonstrace, analogie, metafory, aj.), které jsou součástí
didaktické výbavy učitele.

 Didaktická způsobilost vyučovat.

 „Cosi chytrého, neviditelného a rozhodujícího“.
(Gudmundsdottir, S.)



Charakteristiky PCK

 Specifičnost – PCK jsou odlišné od znalostí oborového
specialisty (již Dewey 1902); profesní specifičnost učitele.

 Integrovanost – integrace oborových a didaktických poznatků
(znalosti různých reprezentací obsahu a specifických obtíží žáků
(prekoncepce apod.)).

 Dynamičnost (adaptabilita) – stálá rekonstrukce a
restrukturalizace PCK.

 Narativnost – způsob dialogu učitele a žáka, např. jeho
originální vyprávění.

 Individuálnost – PCK jsou u každého učitele jiné.



Zdroje PCK
(P.L.Grossmanová)

 Vzpomínky učitele na výuku viděnou očima sebe sama jako
žáka (implicitní a konzervativní část PCK).

 Vzdělání učitele v odborných disciplínách – může vést k
osobním preferencím cílů či témat.

 Specifické kurzy v průběhu učitelského vzdělávání - jejich vliv
je zpravidla neznámý.

 Zkušenosti učitele z vlastní výuky – jsou zaměřeny spíše na to,
„co funguje“ než na obecné cíle výuky.



Vliv PCK na činnost učitele

 PCK jsou zcela limitujícím faktorem činnosti učitele ve výuce
(Poulson 2001).

- nerozumí-li učitel obsahu: používá více miskoncepcí, déle
mluví, klade žákům primitivní dotazy atd.

 PCK jsou zcela odlišné i při stejných oborových znalostech
učitelů (Leinhardt a Smith 1985).



Utváření PCK

 Rozhodující problém vysokoškolské přípravy učitele a dalšího
vzdělávání učitelů v praxi.

 Dílčí problémy:

- izolace oborové a didaktické přípravy,

- mizivá role pedagogické praxe na VŠ.

 Zásadní úkol didaktiky fyziky jako disciplíny učitelské přípravy.



Dynamická povaha učitelových didaktických znalostí obsahu: případová

(video)studie z výuky fyziky na 2. stupni základní školy
Tomáš Janík, Petr Najvar, Jan Slavík a Josef Trna (2007)

Reprezentace obsahu jako projevy učitelových didaktických

znalostí obsahu:

 Výzkumu didaktických znalostí obsahu vychází z přesvědčení,
že učitel (obrazně řečeno) disponuje „150 různými způsoby,
jimiž zná obsah“ (Wilson, Shulman, Richert 1987).

 Souhrnně je možno projevy učitelových didaktických znalostí
obsahu ve výuce označovat jako reprezentace obsahu.

 Lze studovat projevy učitelových didaktických znalostí obsahu
jako jednotky komunikace. Svým zaměřením se tedy výzkum
hlásí ke komunikačnímu (sémantickému) pojetí oborové
didaktiky.



Dynamická povaha učitelových didaktických znalostí obsahu: případová

(video)studie z výuky fyziky na 2. stupni základní školy
Tomáš Janík, Petr Najvar, Jan Slavík a Josef Trna (2007)

Výzkum zaměřený na didaktické znalostí obsahu u
učitelů fyziky:

Cíle a výzkumné otázky:
 Povaha učitelových didaktických znalostí obsahu. Cílem bylo

analyzovat jejich dynamičnost. Tato analýza byla provedena u
učitelů fyziky na druhém stupni základní školy.

 Výzkumné otázky: Jaké typy reprezentace konceptu „skládání
sil“ používají učitelé fyziky na druhém stupni základních škol a
na jaké didaktické znalosti obsahu u nich lze na základě toho
usuzovat? Jak se ve výuce projevuje dynamičnost učitelových
didaktických znalostí obsahu?



Dynamická povaha učitelových didaktických znalostí obsahu: případová

(video)studie z výuky fyziky na 2. stupni základní školy
Tomáš Janík, Petr Najvar, Jan Slavík a Josef Trna (2007)

Výzkum zaměřený na didaktické znalostí obsahu u učitelů
fyziky:

Metodologie výzkumu:

 Zkoumaný soubor: Výzkum didaktických znalostí obsahu,
jehož metodologický postup a výsledky, je součástí CPV
videostudie fyziky (Janík, Miková 2006). Je založen na analýze
videozáznamů 27 vyučovacích hodin tématu „skládání sil“,
které vyučovalo 8 učitelů na druhém stupni v brněnských
základních školách.



Dynamická povaha učitelových didaktických znalostí obsahu: případová

(video)studie z výuky fyziky na 2. stupni základní školy
Tomáš Janík, Petr Najvar, Jan Slavík a Josef Trna (2007)

Výzkum zaměřený na didaktické znalostí obsahu u učitelů
fyziky:

Metodologie výzkumu:
 Postup analýzy: Ve videozáznamech jednotlivých vyučovacích

hodin byly identifikovány výukové situace, ve kterých bylo
možné zřetelně pozorovat reprezentace konceptu „skládání sil“,
jež lze považovat za projevy učitelových didaktických znalostí
obsahu.

 Lze tak usuzovat, jaké didaktické znalosti obsahu se při těchto
reprezentacích zřejmě projevily.

 Byla zkoumána četnost výskytu jednotlivých typů reprezentací
(kvantitativní pohled) a naznačen smysl jejich nasazení do
výuky (kvalitativní pohled).



Dynamická povaha učitelových didaktických znalostí obsahu: případová

(video)studie z výuky fyziky na 2. stupni základní školy
Tomáš Janík, Petr Najvar, Jan Slavík a Josef Trna (2007)

Výzkum zaměřený na didaktické znalostí obsahu u
učitelů fyziky:

Výsledky a jejich interpretace:
 Různé reprezentace „skládání sil“ se uplatňovaly v jednotlivých

fázích výuky. Nejvyšší zastoupení reprezentací bylo shledáno
ve fázi expozice, pak fixace a aplikace učiva.

 Na základě analýzy videozáznamů byla vytvořena typologie,
která obsahuje následující typy reprezentací:
- experimentální
- obrazové
- schématické
- symbolické
- verbální.



Experimentální reprezentace



Obrazové reprezentace



Schématické reprezentace



Symbolické reprezentace



Verbální reprezentace



Závěry a diskuse výzkumu

 Ve zkoumaných hodinách často docházelo k integrování
jednotlivých typů reprezentací do komplexnějších celků.
Reprezentace se ve výuce objevovaly v různých kombinacích,
z čehož lze usuzovat na dynamickou povahu učitelových PCK.

 Různé typy reprezentací jsou patrně v myslích učitelů vzájemně
provázané a učitel je schopen jich flexibilně využívat ve výuce
tak, aby podporoval žákovo porozumění určitému obsahu. Také
v tom se projevuje dynamická povaha učitelových PCK.

 Učitelé ve výuce uplatňují vícenásobné reprezentace obsahu
(videostudie TIMSS 1999 (Roth et al. 2006)). Zpravidla se
přitom jedná o „různé“ reprezentace „téhož“ obsahu. Díky
tomuto zjištění se před námi otevírá zajímavý problém
synonymie ve výuce.



Závěry a diskuse výzkumu

Při realizaci výzkumu vyvstalo několik otázek, kterým by bylo
žádoucí v budoucnu věnovat pozornost:

 Jak široké spektrum reprezentací uplatňují různí učitelé při
srovnatelných podmínkách a situacích ve stejných třídách?

 Jak široké spektrum reprezentací uplatňuje tentýž učitel při
různých podmínkách a situacích?

 Jaký je mechanismus vzniku určité reprezentace a které faktory
podmiňují její vznik?

 Jaký je vývoj určité reprezentace a které faktory ovlivňují její
změny?

 Jaký vliv mají určité reprezentace na plnění výukových cílů?



Závěr

 Američané „objevují Ameriku“ = didaktiku fyziky.

 Při tomto objevování nalézají problémy a řešení, které mohou
didaktiku fyziky obohatit.

 Vzájemná komunikace Evropy a Ameriky v oblasti vzdělávání je
dnes nutností pro obě strany.
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