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Učení a obsah výuky
chemie
Úvod do didaktiky chemie

Učení (se)
Učení je získávání zkušeností a
utváření jedince v průběhu jeho života.
Naučené je opakem vrozeného. (Čáp)
Vytváření osobních představ.
Záměrné (intencionální) a bezděčné
(funkcionální) učení.
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Typy lidského učení (Čáp)
Senzomotorické učení
Učení poznatkům (pamětné učení)
Učení metodám řešení problémů
Sociální učení

Podmínky učení (Čáp)
Vnitřní
–
–
–

genetické dispozice
momentální úroveň rozvoje psychiky
(kognitivní a nonkognitivní)
momentální úroveň fyzického stavu

Vnější
–
–
–
–

vlivy školy
vliv rodiny
vliv sociálního prostření (rysy živ. stylu)
vliv společenských činitelů
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Psychologické zákony
učení
Zákon
Zákon
Zákon
Zákon

motivace
opakování
zpětné vazby
transferu

PsychoPsycho-strukturní model učení
Hypotetické komponenty „černé
skříňky“
Vědomí („operační“ paměť, ultrakrátkodobá paměť) – v sekundách
Krátkodobá paměť („provizorní“
paměť) – minuty nebo hodiny
Dlouhodobá paměť (asociační paměť)
– roky
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Psychostrukturní model

Znaky, superznaky a
učení

AVPSNQ
MVNZOLEACKSP
MOCVLKNESZAP
MOC VLK NES ZAP
CH3 - CH2 - COO - CH3
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PRAVDĚPODOBNOST
UČENÍ
FJDKRZUCDSKLRGHTODSVHTKLSQ
ASVBCXDFGZJKOPLMBDNCKEKSB
NCDENCDFRTDCSKLCJHNKNDCKE
RHNCVKLEDMHRFODKFRSAERTO
3645789435647382134098762574
356789234678909234567892132
145790593459827849823445653
210987563827601238

Výsledky experimentu
odhalující hranici „operační
paměti“
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Rozdíly mezi předpokládanou
úspěšností studentů učiteli a jejich
reálnou úspěšností

Jaký objem má roztok HCl
o koncentraci c = 1 mol/l,
který zreaguje
stechiometricky s 10 gramy
vápence?
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Možné „pieces“ předpokládané
učitelem:
10 g vápence = 1/10 molu CaCO3.
To odpovídá dle rovnice reakce 1/5
molu HCl.
Potřebuji 1/5 molu HCl, c = 1 mol/l.
200 ml HCl o c = 1 mol/l.

Možné „pieces“ pro žáka:
Vápenec je uhličitan vápenatý.
Uhličitan vápenatý je CaCO3.
Molární hmotnost - 100 g/mol.
10 g = 1/10 molu.
Zápis rovnice reakce.
Vyčíslení rovnice.
Uvědomění si vztahu v rovnici.
1/10 molu CaCO3 = 1/5 molu HCl.
Zápis c = 1 mol/l znamená 1 mol HCl v 1
litru.
1/5 molu HCl je 200 ml HCl o C = 1 mol/l.
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Kurikulum

Kurikulum
Curriculum = běh, oběh, závodiště
Curriculum vitae = životopis
USA 20. léta 20. století – učební
osnova, učivo, studium, rozvrh …
Američan F. Bobbitt
Evropa 70. léta 20. století –
„kurikulární hnutí“
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Kurikulum
Zahrnuje proces, prostředí i
prostředky, jimiž se dosahuje
stanoveného cíle.
Užší pojetí – obsah výuky
Širší pojetí – program vzdělávacích
institucí

Koncepce kurikula
Obecný rámec
Cíle a úkoly
Obsah, učivo (výběr, rozsah,
uspořádání)
Organizace realizačního rámce
Způsoby hodnocení
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Kurikulum
Metody a postupy

Obsah

Funkce a cíl

Očekávané efekty
Kontrola a hodnocení

Materiální podmínky

Organizační podmínky
Charakteristika
učících se, čas

Kurikulum
(Walterová, Walker)

jsou cíle, obsah a realizace
vzdělávacího programu
zahrnuje vztahy učitelů a žáků
zahrnuje potřeby žáků, učitelů a
dalších subjektů
zahrnuje způsoby organizace
vzdělávání
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Podoby kurikula
Doporučené (koncepční forma)
Předepsané (projektová forma)
Realizované (realizační forma)
Podpůrné (doplňková forma)
Hodnocené (rezultátová forma)
Osvojené (efektová forma)

Další podoby kurikula
(Kelly)

Ideologické kurikulum
Oficiální kurikulum
Aktuální kurikulum
Plánované kurikulum
Přijaté
Formální
Neformální
Skryté
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České školní „kurikulum“
po roce 1989 – 2006/07
Např. vzdělávací programy pro ZŠ
– Základní škola
– Obecná a občanská škola
– Národní škola
–
–
–
–

Standardy učiva pro ZŠ
Učební osnovy
Učební plán (10% volitelnost)
Časově tématický plán (30% volitelnost)

České školní „kurikulum“
od školního roku 2007/08
Rámcové vzdělávací programy
Školní vzdělávací programy
Vzdělávací oblasti (např. Člověk a
příroda, Člověk a svět práce,
Matematika a její aplikace …)
Vzdělávací obory (fyzika, chemie,
matematika….)
http://www.rvp.cz
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DIDAKTICKÁ ANALÝZA
UČIVA (DAU) (Maňák, 1992)
je uvědomění si jeho skladby (fakta, pojmy,
generalizace)
je nalezení jeho jednotlivých komponent,
např. pojmů, zákonů, metod, dovedností,
návyků, logických operací aj.
je určení vzájemných vztahů jeho
komponent,
je určení jeho souvislostí s jinými oblastmi
poznání,
je identifikace jeho etického a estetického
působení na osobnost žáka.

Východiska pro DAU
Analýza předchozích znalostí a zkušeností
žáků
Analýza základních pojmů a vztahů v učivu
Analýza základních činností spojených
s osvojováním učiva (operační analýza)
Analýza výchozích i následných
mezipředmětových vazeb v učivu
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Strukturace učiva
Didaktické zásady
Výběr a logické uspořádání učiva
Využití matematického aparátu
(matice, množinový počet, orientované
grafy)
Pojmové mapování

Didaktické zásady (1)
cílová orientace
– osnovami závazné učivo vers. volný prostor pro
učitele,
– tendence je zvětšování volného prostoru pro
učitele

vědeckost
– výběr a problémy s tzv. exemplárním principem vzorovým (modelovým příkladem);
– problematické modelové případy: pasivace kovů,
homologická řada karboxylových kyselin
(kyselina mravenčí), reaktivita v řadě: etan eten - etyn)
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Didaktické zásady (2)
systematičnost
–
–
–
–

oborově orientovaná kurikula vers. exemplární kurikula,
spirálová kurikula,
problémy cyklicky orientovaných kurikulí;
"liniová kurikula" např. model atomu, chemie všedního
života

jednota teorie a praxe
– poznatky pro praktické využití, motivace, praxe je pro žáky
"svět zkušeností",
– alternativy - chemie všedního dne, chemie a ŽP, chemie a
technika, chemie a budoucí povolání;
– chemické výroby, metodologie, projekty

Didaktické zásady (3)
srozumitelnost
– didaktická redukce;
– od známého k neznámému, od místně a časově blízkého
ke vzdálenému, od jednoduchého ke složitému;
– např. linie pro chemické reakce:
– jev změny látek - jev změny látek spojený se změnou
energie, přeskupování částic při změně látek, přeskupování
elementárních částic při změně látek

od konkrétního k abstraktnímu
– názornost;
– příklady: modely atomu, modely chemické vazby, modely
molekul;
– stupně: reálný objekt - model - obraz - symbol)
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Didaktické zásady (4)
samostatná činnost žáků
– praktické metody, pracovní listy,
– frontální pokusy,
– Badatelské metody (IBL)

vněoborová koordinace
– integrace a diferenciace předmětů,
mezipředmětové vztahy;
– např. zákony mechaniky, částicové složení látek,
energie, elektrické a magnetické vlastnosti,
– změny látek v organismech, biochemické cykly;
– integrace vers. diferenciace (nediferenciace)

Pojmové mapování
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Pojmové mapování
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Úloha
Je dána skupina pojmů:
neutralizace, acidobazická reakce,
proton, kyselina, voda, zásada, sůl, hydroxid,
hydrolýza.
Rozmístěte pojmy na listu papíru
tak, aby vznikla jejich přehledná struktura, která
bude vyjadřovat důležité vztahy mezi nimi a jejich
hierarchické uspořádání. Najdete-li shodné pojmy,
ohraničte je do společného rámečku. Je-li v daném
souboru pojem, jehož význam neznáte, přeškrtněte
ho. Vztahy mezi pojmy vyjádřete spojnicemi. Nad
každou spojnici jedním, dvěma slovy stručně
zapište podstatu souvislosti. Když si myslíte, že
některé z pojmů nemají žádný vztah k jinému
pojmu, nechejte je izolované. Na vytvoření dané
struktury máte k dispozici deset minut.

Řešení 1

19

25.5.2019

Řešení 2

Pojmové mapy
motivují žáky k aktivitě
podporují tvořivé či kritické myšlení
utužují komunikativní kompetenci
podporují rozhodovací schopnosti
mohou podporovat práci ve skupině
slouží k „zjištění, co víme“
pomoc při hodnocení
pomoc při zapamatování učiva
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