
IO2 KULTÚRNE KONTEXTY V MATEMATIKE A PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOCH

O ČOM JE IO2? 

Pripraviť budúcich učiteľov na vyučovanie v kultúrne rôznorodých 
triedach, uznávať a oceňovať kultúrne pozadie, vrátane subkultúr 
a osobnej kultúry, svojich žiakov.

Žiaci môžu dosahovať lepšie výsledky z matematiky a prírodovedných 
predmetov, ak vedomosti, ktoré si majú osvojiť, vychádzajú z kontextov 
známych z každodenného života, ktorý je ovplyvnený kultúrnym pozadím 
žiakov, študentov učiteľstva a učiteľov. 

V module je predstavená úloha a použitie kultúrnych kontextov 
vo vyučovaní matematiky a prírodovedných predmetov. 

Obsah modulu

Modul v skratke

Modul pozostáva z troch 
prezenčných stretnutí, 
každé približne 60-90 minút 
a z dvoch domácich úloh.

Zahŕňa interaktívne prezentácie, skupinové diskusie, besedy, návrhy 
aktivít v malých skupinách a prezentácie študentov.

 1. stretnutie

Úvod do témy a východiská

Počas stretnutia  si  začínajúci  učitelia  prehlbujú  svoje  vedomosti  
z  teoretických  východísk  o  používaní,  prínosoch,  vlastnostiach 
a  zdrojoch  kultúrnych  kontextov. 
Zámerom je  preskúmať a prediskutovať predchádzajúce vedomosti,  
skúsenosti a postojov o používaní kultúrnych kontextov vo vyučovaní.

 2. stretnutie

Kultúrne kontexty

Počas stretnutia  sa  začínajúci  učitelia  oboznámia  s  ôsmimi  
kontextami,  ktoré  sú  v  určitom  zmysle  spojené  s  kultúrou.  V  malých  
skupinách  si  zúčastnení  vyberú  2-4  príklady,  ktoré  budú  analyzovať  
a  zároveň o nich  uvažovať s prihliadnutím na nasledujúce aspekty:

• vzťah k  STEM  predmetu,  obsahu alebo pojmu,

• možnosti interkultúrneho vzdelávania,

• prepojenie na záujmy a  pozadie (osobnú kultúru)  VŠETKÝCH  
študentov,

• praktické problémy spojené s  použitím jednotlivých kontextov,

• reflexia na základe kultúry a  osobné zhodnotenie kontextu.

Ak je to vhodné, môžu účastníci analyzovať kontexty z učebníc 
vybraného predmetu. 

 3. stretnutie

Cieľom stretnutia je, aby študenti učiteľstva začali pripravovať vlastnú 
vyučovaciu hodinu, s využitím vyučovacích metód a prístupov, ktoré im 
v učiteľskej praxi umožnia otvorený a chápavý postoj bez predsudkov. 

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. 

VÝSTUPY A VÝSLEDKY

Študenti vypracujú prípravu na vyučovaciu hodinu 
obsahujúcu kultúrne kontexty

Fáza overovania

Medzinárodná letná škola projektu IncluSMe v Prahe.
Študijné programy učiteľstva v Holandsku, Nemecku a Česku.

Dostali sme spätnú väzbu od troch učiteľov z praxe a 35 budúcich 
učiteľov. 

Obsah modulu bol účastníkmi vo všetkých skupinách prijatý dobre.  
Pripomienky:

• V rámci prvého stretnutia je priveľa teórie, texty v anglickom jazyku 
sú príliš náročné; pridať k teórii viac príkladov. 

• Atraktívne, praktické a užitočné príklady v rámci druhého 
stretnutia.

• Modul pomohol niektorým účastníkom „otvoriť oči“ a všímať si viac 
(sub)kultúrnu diverzitu v ich triede.

• Záverečné zadanie bolo vnímané ako vhodne zvolené a účastníkom 
sa páčilo experimentovať s kultúrnymi kontextmi či už v ich 
predmete alebo v medzipredmetových skupinách. 

Plánované úpravy modulu

• Doplniť do textu viac príkladov ilustrujúcich teóriu.

• Pridať viac aktivizujúcich činností.

• Navrhnúť, ako modul začleniť do rôznych študijných programov 
učiteľstva.

CIELE modulu

Úvod do využitia (kultúrnych) kontextov vo vyučovaní STEM predmetov 

 štúdium konkrétnych príkladov,

 uvažovanie o teórii,

 diskusia o rôznych zdrojoch nápadov a materiálov.

Prepojenie na pedagogickú prax 

 analýza učebníc, 

 rozhovor s inými učiteľmi a študentmi učiteľstva STEM predmetov,

 návrh (a odučenie) aktivity/vyučovacej hodiny.

Ako tvoríme modul

Prvý návrh

 Posúdený partnermi z troch krajín zapojených do projektu IncluSME.

Druhý návrh

 Overený v príprave učiteľov; spätná väzba od študentov učiteľstva 
a od ich vyučujúcich.

KONTAKTUJTE NÁS! 

Úvod a východiská

• Aktivita 1.1  
Príklad 
kontextu

• Aktivita 1.2 
Teoretické
východiská

Kultúrne kontexty

• Aktivita 2.1 
Štúdium 
príkladov

• Aktivita 2.2 
Analýza 
učebníc a 
návrh 
vyučovacej 
hodiny/aktivity 
s použitím 
kultúrneho 
kontextu

Prepojenie s 
praxou

•Aktivita 3.1 
prezentácia 
vyučovacích 
hodín
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