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Čo je IO11?

Modul IO11 sa zameriava na interkultúrne vyučovanie prírodných vied 
mimo školy, pri ktorom je potrebné využívať výsledky výskumov               
a metódy mimoškolskej pedagogiky, didaktiky prírodných vied                   
a interkulturality. Aktivity organizované v rámci modelu sú navrhnuté 
tak, aby mohli byť realizované hlavne mimo triedy (školy), avšak sú 
organizované v rámci klasického vyučovania. Modul je určený hlavne   
pre študentov učiteľstva, ktorí, ako budúci učitelia prírodných vied, 
nadobudnú relevantné kompetencie v oblasti vzdelávania pre trvalo 
udržateľný rozvoj (napr. biodiverzita v rôznych ekosystémoch, procesy     
a faktory ovplyvňujúce biodiverzitu a i.).

PREČO SME SI VYBRALI TÚTO TÉMU? 

 Environmentálne výzvy a rastúca kultúrna rozmanitosť pôsobia           
v súčasnom vzdelávaní mladej generácie viac-menej simultánne.

 Budúci učitelia by mali byť schopní disponovať vedomosťami              
a zručnosťami zameranými na témy trvalo udržateľného rozvoja         
a dokázať ich vyučovať v interkultúrnom kontexte. 

 Vedomosti a zvyky, ktoré si prinášajú žiaci zo svojich rodín a kultúr sú 
dôležitým východiskovým bodom pre celý vyučovací proces. 

 Vyučovanie prírodných vied mimo školy  má rôzne prínosy:
o Dáva žiakom priestor na rozvíjanie ich vedomostného potenciálu.

o Zhodnocuje viacrozmerné perspektívy a kontexty.

o Rozvíja osobnostné a sociálne zručnosti žiakov.

o Posilňuje kognitívne aspekty zážitkovým vyučovaním.
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Štúdium biodiverzity 

a ekosystémov

Určovanie a klasifikácia rastlín

The project ‘Intercultural learning in mathematics and science education’ (IncluSMe) (2016-2019, grant no. 2016-1-DE01-KA203-002910) has received co-funding by the 
Erasmus+ programme of the European Union. 

ČO POVEDALI O MODULE IO11 ŠTUDENTI

 Metódy a formy vzdelávania
o “Je zaujímavé byť vonku a robiť reálne aktivity a nie len o nich čítať.”

o “Aktivity založené na zážitku a praktickej činnosti podporujú dlhodobú pamäť 
študentov a žiakov.”

o “Navrhnuté aktivity podporujú a upevňujú u študentov pozitívny vzťah             
k prírode a pocit spoluzodpovednosti za stav životného prostredia.”

 Interkultúrne vyučovanie
o “Slúži na zdieľanie a konfrontáciu rôznych názorov, pretože každý človek, 

každá kultúra je odlišná.”

o “Študenti sa naučia spolupracovať a dôverovať si navzájom, aj keď 
pochádzajú z rôzneho kultúrneho prostredia.”

o “Mimo školy sú študenti uvoľnenejší a ľahšie nadväzujú kamarátske vzťahy.”

o “Študenti môžu pri riešení úloh v externom prostredí voľnejšie komunikovať.”

 Jazyková bariéra
o “Takéto aktivity pomáhajú prelomiť jazykovú bariéru.”

o “Študenti z rôznych krajín majú možnosť pracovať spoločne v skupinách a tak 
lepšie spoznávať odlišné kultúrne zázemie svojich spolužiakov.”

o “Študenti môžu využívať rôzne formy neverbálnej komunikácie, napr. 
gestikuláciu, reč tela alebo vhodné obrázky a náčrty.” 

Použitie dichotomického kľúča

AKÝ VÝZNAM PRE BUDÚCICH UČITEĽOV MÁ MODUL IO11 ?

Študenti učiteľských programov

 si uvedomia prínos vyučovania mimo školy pre vyučovanie 
prírodných vied v interkultúrnom prostredí, 

 si uvedomia dôležitosť využívania aktivít mimo školy na zvládanie 
komunikačných problémov, 

 si uvedomia že multikultúrne prostredie a rôzna úroveň vedomostí 
žiakov nie je bariérou, ale naopak, je zdrojom pre rôzne nové metódy 
a formy vyučovania,

 získajú pedagogickú skúsenosť a rozvíjajú kreatívny prístup k využitiu 
rôznych oblastí reálneho života; zdokonalia si komunikačné 
schopnosti a koncepčné myslenie, 

 majú možnosť rozvíjať vlastné kompetencie vo vyučovaní tém: 
ekológia, evolúcia, energia a cyklus živín v prírode, v interkultúrnom
kontexte.

Kontakt
V prípade záujmu o interkultúrne vzdelávanie prírodných vied mimo školy 
nás kontaktujete na: maria.i.febri@ntnu.no, jardar.cyvin@ntnu.no,

anne.c.lund@ntnu.no, ragnhild.l.Staberg@ntnu.no

ibobonova@ukf.sk

alebo viac informácií nájdete na: http://inclusme-project.eu/module-11/
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