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Úvod

Žáci musí učivu nejen důkladně porozumět, ale musí také rozeznat

přírodovědné situace všude kolem nás a dokázat aplikovat

získané vědomosti a dovednosti v různých problémových situacích.

Rozvoj vědy, techniky,
hospodářství a
ekonomiky.

Přírodovědné dovednosti tvoří
významnou část vzdělání

každého člověka.
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Postavení dovedností v RVP
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Dovednosti v přípravě učitele
fyziky

• Součástí přípravy učitelů pro tvorbu a realizaci ŠVP by měly být
základní informace o dovednostech a o metodách jejich
osvojování žáky ve výuce.

• Za klíčové pojmy považujeme:

• definice dovednosti,

• klasifikace dovedností,

• proces osvojování dovedností,

• etapy procesu osvojování dovedností,

• diagnostika dovedností,

• aplikace dovedností.
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Dovednost je získaná komplexní způsobilost k
řešení úkolů a problémových situací, která se
projevuje pozorovatelnou činností.

• Vnější část představuje
určitou činnost subjektu a
je přístupná přímému
pozorování.

• Vnitřní část je přímému
pozorování skryta a
zahrnuje motivy
k činnosti, schopnosti,
styly poznávání, myšlení
a učení.

Ve shodě s J. Trnou a V. Švecem se přikláním k následující definici
dovednosti:

Skládá se ze dvou částí:

Definice dovednosti
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Osvojování fyzikálních dovedností

• Někdy se osvojování dovedností mylně chápe jako
pouhé mechanické opakování nebo dokonce dril.

• Na základě výzkumů se však stále více vyvrací názor, že
úroveň (kvalita) dovednosti je přímo závislá na době
procvičování příslušné činnosti.

• Mnohem důležitější než počet opakování je pochopení
osvojované dovednosti. K tomuto pochopení dochází
zejména když žák získává zkušenosti prostřednictvím
problémové situace ve které se ocitne a musí se s ní
vypořádat.
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Etapy procesu osvojování
dovedností

Osvojování dovedností můžeme rozdělit na několik etap
(Švec, 1998):

1. Motivační etapa

• žáky bychom měli přesvědčit o tom, že je pro ně získání
nové dovednosti důležité a potřebné, a to nejenom ve
škole, ale i v běžném životě.

2. Orientační etapa

• V této etapě žáci získávají vědomosti, které jsou

důležité pro správné osvojení dovednosti.
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3. Krystalizační etapa

• V této etapě žáci řeší jednoduché úlohy, v nichž se
daná dovednost uplatňuje.

4. Dotvářecí etapa

• Žák se má naučit zvládat řešení složitějších a
problémových úloh s využitím získaných vědomostí,
návyků a dovedností z předešlých etap.

5.Integrační etapa

• Spočívá v zařazení dovednosti do celého komplexu
dovedností nebo do kompetence žáka.

• Zde se uplatňují zejména mezipředmětové úlohy,
praktické úlohy z domácnosti, projekty.
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Výzkum úrovně dovedností žáků

• Výzkumná metoda – didaktický test

(úroveň osvojení konkrétní dovednosti, a to dovednosti
měření objemu)

• Výzkumný soubor – žáci 6. třídy ZŠ (90 žáků – z toho 44
děvčat a 46 chlapců)

• zjistit úroveň osvojení dané dovednosti žáky

• srovnat výsledky děvčat a chlapců

• posoudit, jaké úlohy činily žákům největší obtíže, tzn. do
které etapy procesu osvojování dovedností tyto úlohy
patřily.

Cíl:
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Části didaktického testu

1. Úlohy na prověřování vědomostí, nutných pro

správné osvojení dané dovednosti (orientační
etapa).

Např. znalost zásad správného měření objemu, výpočet
velikosti jednoho dílku stupnice odměrného válce apod.

2. Jednoduché reproduktivní úlohy (krystalizační
etapa).

Např. převádění jednotek objemu, měření objemu kapaliny a
pevného tělesa pomocí odměrného válce apod.
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3. Složitější a problémové úlohy produktivní povahy

(dotvářecí etapa).

Např. navrhnout postup jak určí objem pevného tělesa, které
plove na hladině nebo je příliš malé.

4. Mezipředmětové úlohy, praktické úlohy
z domácnosti a z běžného života a úlohy
projektového typu (integrační etapa).

Např. navrhnout způsob, jak mohou zjistit objem vzduchu,
který se jim vleze do plic nebo zjistit, kolik vody vyteče za
rok, kape-li z kohoutku voda.
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Posouzení výsledků žáků v jednotlivých
částech testu
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Četnosti bodů dosažených žáky v testu

Histogram četností
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Srovnání výsledků děvčat a chlapců
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Závěr

• Dovednosti se v cílech RVP ZV dostávají do
popředí a je na ně kladen velký důraz.

• Učitel zaujímá zásadní roli při rozvíjení
dovedností žáků, proto by měl znát základní
informace o dovednostech a procesu jejich
osvojování.

• Předběžné výsledky výzkumu prokázaly značné
problémy žáků při řešení úloh patřících do
dotvářecí a integrační etapy procesu osvojování
dovedností.

• Statisticky významné rozdíly mezi výsledky
dívek a chlapců nebyly prokázány.
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Děkuji Vám za pozornost.


