Prírodovedná gramotnosť v
štúdii PISA
Národný ústav certifikovaných meraní
vzdelávania, oddelenie medzinárodných meraní

PISA

PISA
1.

Východiská pre tvorbu úloh v štúdii PISA – prírodovedná gramotnosť v
PISA

2.

Aké úlohy žiaci v štúdii PISA riešia - ukážky vybraných uvoľnených úloh z
prírodovednej gramotnosti

3.

Čo sme zistili z údajov získaných v PISA 2015

Východiská pre tvorbu úloh v štúdii PISA
 VÝCHODISKÁ:
-

rámec pre jednotlivé domény (pre každý cyklus PISA - aktualizácia)

 CHARAKTERISTIKA ÚLOH:
-

úlohy sa neviažu sa na obsah konkrétneho národného kurikula;

-

zameriavajú sa na kľúčové kompetencie (gramotnosť, nie konkrétne vedomosti);

-

vychádzajú zo života (s čím sa žiak môže stretnúť: v novinách, televízii, atď.);

-

prispôsobené schopnostiam 15-ročných žiakov;

-

každú otázku identifikuje rámec.

PISA
Prírodovedná gramotnosť - DEFINÍCIA
Prírodovedná gramotnosť je schopnosť používať vedecké poznatky a vedecké
myšlienky ako aktívny občan.
Prírodovedne gramotný človek je schopný a ochotný zapojiť sa to logických diskusií
na tému veda a technika, čo si vyžaduje nasledujúce kompetencie:
1. Vysvetliť javy vedeckým spôsobom
Rozpoznať, ponúknuť a vyhodnotiť vysvetlenia širokej škály prírodných
a technických javov
2. Navrhnúť a vyhodnotiť prírodovedný výskum
Popísať a zhodnotiť prírodovedný výskum a navrhnúť vedecký spôsob riešenia
na položené otázky
3. Interpretovať získané údaje a dôkazy vedeckým spôsobom
Analyzovať a vyhodnotiť údaje, tvrdenia a argumenty v rôznych formách
a vyvodenie primeraných vedeckých záverov

PISA
Prírodovedná gramotnosť - RÁMEC

Kontext
• osobný
• lokálny/národný
• globálny

vyžaduje od
Kompetencie
jednotlivca
/Schopnosti
aby
preukázal: • vysvetliť javy vedeckým
spôsobom
• navrhnúť a vyhodnotiť
prírodovedný výskum
• vedecky interpretovať
dáta a dôkazy

kompetencie jednotlivca
ovplyvňujú :

Znalosti
• obsahové
• procedurálne
• epistemické

Postoje
• záujem o vedu
• vedecký prístup k
problému
• povedomie o
životnom prostredí

PISA
Prírodovedná gramotnosť - RÁMEC

Kontext
• osobný
• lokálny/národný
• globálny

vyžaduje od
Kompetencie
jednotlivca
/Schopnosti
aby
preukázal: • vysvetliť javy vedeckým
spôsobom
• navrhnúť a vyhodnotiť
prírodovedný výskum
• vedecky interpretovať
dáta a dôkazy

kompetencie jednotlivca
ovplyvňujú :

Znalosti
• obsahové
• procedurálne
• epistemické

Postoje
• záujem o vedu
• vedecký prístup k
problému
• povedomie o
životnom prostredí

PISA
Prírodovedná gramotnosť - RÁMEC
osobný
(jednotlivec, rodina,
priatelia)

lokálny/národný
(spoločnosť)

KONTEXT

globálny
(svet)

Zdravá životospráva, prevencia
nehôd, výživa

Kontrola ochorení, prenos ochorení
v spoločnosti, stravovacie návyky,
zdravotný stav spoločnosti

Zvládanie epidémií, šírenie
infekčných ochorení

Prírodné zdroje

Osobná spotreba surovín a
energií

Starostlivosť o populáciu, kvalita
života, bezpečnosť, produkcia
a distribúcia potravín, zásobovanie
energiou

Obnoviteľné a neobnoviteľné
prírodné zdroje, rast populácie,
trvaloudržateľné využitie druhov

Kvalita životného
prostredia

Ohľaduplné správanie sa
k životnému prostrediu,
používanie materiálov
a likvidácia odpadu

Rozloženie populácie, likvidácia
odpadu, vplyv ľudskej spoločnosti na
životné prostredie.

Biodiverzita, ekologická
udržateľnosť, kontrola znečistenia,
starostlivosť o pôdu, produkcia
a strata pôdy/biomasy

Riziká zapríčinené výberom
životného štýlu

Náhle zmeny (zemetrasenia,
nepriaznivé počasie), pomalé
a postupné zmeny (erózia pobreží),
odhad nebezpečenstva

Klimatické zmeny, vplyv modernej
komunikácie

Zdravie

Riziká

Záľuby so vzťahom k prírodným
Rozhranie vedy a
vedám, využívanie techniky
technológií/techniky a technológií vo voľnom čase,
napr. hudba, športové aktivity.

Nové materiály, zariadenia a postupy,
Vyhynutie druhov, výskum
genetické modifikácie, zdravotné
vesmíru, jeho pôvodu a štruktúry
technológie, doprava

PISA
Prírodovedná gramotnosť - RÁMEC

Kontext
• osobný
• lokálny/národný
• globálny

vyžaduje od
Kompetencie
jednotlivca
/Schopnosti
aby
preukázal: • vysvetliť javy vedeckým
spôsobom
• navrhnúť a vyhodnotiť
prírodovedný výskum
• vedecky interpretovať
dáta a dôkazy

kompetencie jednotlivca
ovplyvňujú :

Znalosti
• obsahové
• procedurálne
• epistemické

Postoje
• záujem o vedu
• vedecký prístup k
problému
• povedomie o
životnom prostredí

PISA
Prírodovedná gramotnosť - RÁMEC

KOMPETENCIE

Vysvetliť javy vedeckým spôsobom
Rozpoznať, ponúknuť a vyhodnotiť vysvetlenia širokej škály prírodných a technických javov vyžaduje schopnosť:
Spomenúť si príslušné vedomosti z prírodných vied a použiť ich.
Identifikovať, použiť a vytvoriť názorný model a zobrazenie.
Vytvoriť a overiť predpoklady.
Vytvoriť hypotézy.
Vysvetliť možný dopad získaných prírodovedných poznatkov na spoločnosť.

PISA
Prírodovedná gramotnosť - RÁMEC

KOMPETENCIE

Vysvetliť javy vedeckým spôsobom
Rozpoznať, ponúknuť a vyhodnotiť vysvetlenia širokej škály prírodných a technických javov vyžaduje schopnosť:
Spomenúť si príslušné vedomosti z prírodných vied a použiť ich.
Identifikovať, použiť a vytvoriť názorný model a zobrazenie.
Vytvoriť a overiť predpoklady.
Vytvoriť hypotézy.
Vysvetliť možný dopad získaných prírodovedných poznatkov na spoločnosť.
Navrhnúť a vyhodnotiť prírodovedný výskum
Popísať a zhodnotiť prírodovedný výskum a navrhnúť vedecký spôsob riešenia na položené otázky vyžaduje
schopnosť:
Identifikovať otázku, na ktorú sa bude v danom experimente hľadať odpoveď.
Rozoznať, ktoré otázky je možné experimentálne overiť.
Navrhnúť experimentálny spôsob hľadania odpovede na položené otázky.
Vyhodnotiť spôsoby vedeckého skúmania výskumných otázok.
Popísať a vyhodnotiť spôsoby, ktoré vedci využívajú na zabezpečenie spoľahlivosti dát, objektivitu a všeobecnú
platnosť vysvetlení.

PISA
Prírodovedná gramotnosť - RÁMEC

KOMPETENCIE

Vysvetliť javy vedeckým spôsobom
Rozpoznať, ponúknuť a vyhodnotiť vysvetlenia širokej škály prírodných a technických javov vyžaduje schopnosť:
Spomenúť si príslušné vedomosti z prírodných vied a použiť ich.
Identifikovať, použiť a vytvoriť názorný model a zobrazenie.
Vytvoriť a overiť predpoklady.
Vytvoriť hypotézy.
Vysvetliť možný dopad získaných prírodovedných poznatkov na spoločnosť.
Navrhnúť a vyhodnotiť prírodovedný výskum
Popísať a zhodnotiť prírodovedný výskum a navrhnúť vedecký spôsob riešenia na položené otázky vyžaduje
schopnosť:
Identifikovať otázku, na ktorú sa bude v danom experimente hľadať odpoveď.
Rozoznať, ktoré otázky je možné experimentálne overiť.
Navrhnúť experimentálny spôsob hľadania odpovede na položené otázky.
Vyhodnotiť spôsoby vedeckého skúmania výskumných otázok.
Popísať a vyhodnotiť spôsoby, ktoré vedci využívajú na zabezpečenie spoľahlivosti dát, objektivitu a všeobecnú
platnosť vysvetlení.
Interpretovať získané údaje a dôkazy vedeckým spôsobom
Analyzovať a vyhodnotiť údaje, tvrdenia a argumenty v rôznych formách a vyvodenie primeraných vedeckých
záverov vyžaduje schopnosť:
Meniť spôsoby prezentácie dát.
Analyzovať a interpretovať dáta a vyvodiť príslušné závery.
Vo vedeckých textoch identifikovať predpoklady, dôkazy a zdôvodnenia .
Rozlíšiť medzi argumentáciou založenou na vedeckých dôkazoch a teóriách a argumentáciou založenou na iných
úvahách.
Zhodnotiť vedecké argumenty a dôkazy a odlíšiť ich od dát z iných zdrojov (napr. noviny, internet, časopisy).

PISA
Prírodovedná gramotnosť - RÁMEC

Kontext
• osobný
• lokálny/národný
• globálny

vyžaduje od
Kompetencie
jednotlivca
/Schopnosti
aby
preukázal: • vysvetliť javy vedeckým
spôsobom
• navrhnúť a vyhodnotiť
prírodovedný výskum
• vedecky interpretovať
dáta a dôkazy

kompetencie jednotlivca
ovplyvňujú :

Znalosti
• obsahové
• procedurálne
• epistemické

Postoje
• záujem o vedu
• vedecký prístup k
problému
• povedomie o
životnom prostredí

PISA
Prírodovedná gramotnosť - RÁMEC

ZNALOSTI

Nadobudnutie každej z kompetencií charakterizujúcich prírodovednú gramotnosť
v testovaní PISA si vyžaduje tri typy vedomostí:
1. obsahové;
2. procedurálne;
3. epistemické.

PISA
Prírodovedná gramotnosť - RÁMEC

OBSAHOVÉ
ZNALOSTI

 poznanie faktov, pojmov, základných myšlienok, vedeckých teórií v prírodných vedách
 hlavné poznatky z fyziky, chémie, biológie, vied o zemi a vesmíre, ktoré sa týkajú dôležitých prírodovedných
pojmov alebo všeobecne platných užitočných prírodovedných teórií
Fyzikálne systémy
Štruktúra látok (napr. časticový model, chemické väzby)
Vlastnosti látok (napr. zmena skupenstva, tepelná a elektrická vodivosť)
Chemické premeny látok (napr. chemické reakcie, prenos energie, kyseliny/zásady)
Pohyb a sila (napr. rýchlosť, trenie) a pôsobenie na diaľku (napr. gravitačné, magnetické a elektrostatické sily)
Energia a jej premeny (napr. zachovanie energie, spotreba energie, chemické reakcie)
Vzájomný vzťah medzi hmotou a energiou (napr. svetelné a rádiové vlny, zvukové a seizmické vlny)

PISA
Prírodovedná gramotnosť - RÁMEC

OBSAHOVÉ
ZNALOSTI

 poznanie faktov, pojmov, základných myšlienok, vedeckých teórií v prírodných vedách
 hlavné poznatky z fyziky, chémie, biológie, vied o zemi a vesmíre, ktoré sa týkajú dôležitých prírodovedných
pojmov alebo všeobecne platných užitočných prírodovedných teórií
Fyzikálne systémy
Štruktúra látok (napr. časticový model, chemické väzby)
Vlastnosti látok (napr. zmena skupenstva, tepelná a elektrická vodivosť)
Chemické premeny látok (napr. chemické reakcie, prenos energie, kyseliny/zásady)
Pohyb a sila (napr. rýchlosť, trenie) a pôsobenie na diaľku (napr. gravitačné, magnetické a elektrostatické sily)
Energia a jej premeny (napr. zachovanie energie, spotreba energie, chemické reakcie)
Vzájomný vzťah medzi hmotou a energiou (napr. svetelné a rádiové vlny, zvukové a seizmické vlny)
Živé sústavy
Bunky (napr. štruktúry a funkcia buniek, DNA, rastliny a živočíchy)
Organizmy (napr. jednobunkové a mnohobunkové)
Ľudia (napr. zdravie, výživa, sústavy: tráviaca, obehová, dýchacia, vylučovacia, reprodukčná a vzájomné vzťahy medzi nimi)
Populácie (napr. druhy, evolúcia, biodiverzita, genetika)
Ekosystémy (napr. potravové reťazce, tok látok a energií)
Biosféra (napr. význam ekosystémov, udržateľnosť)

PISA
Prírodovedná gramotnosť - RÁMEC

OBSAHOVÉ
ZNALOSTI

 poznanie faktov, pojmov, základných myšlienok, vedeckých teórií v prírodných vedách
 hlavné poznatky z fyziky, chémie, biológie, vied o zemi a vesmíre, ktoré sa týkajú dôležitých prírodovedných
pojmov alebo všeobecne platných užitočných prírodovedných teórií
Fyzikálne systémy
Štruktúra látok (napr. časticový model, chemické väzby)
Vlastnosti látok (napr. zmena skupenstva, tepelná a elektrická vodivosť)
Chemické premeny látok (napr. chemické reakcie, prenos energie, kyseliny/zásady)
Pohyb a sila (napr. rýchlosť, trenie) a pôsobenie na diaľku (napr. gravitačné, magnetické a elektrostatické sily)
Energia a jej premeny (napr. zachovanie energie, spotreba energie, chemické reakcie)
Vzájomný vzťah medzi hmotou a energiou (napr. svetelné a rádiové vlny, zvukové a seizmické vlny)
Živé sústavy
Bunky (napr. štruktúry a funkcia buniek, DNA, rastliny a živočíchy)
Organizmy (napr. jednobunkové a mnohobunkové)
Ľudia (napr. zdravie, výživa, sústavy: tráviaca, obehová, dýchacia, vylučovacia, reprodukčná a vzájomné vzťahy medzi nimi)
Populácie (napr. druhy, evolúcia, biodiverzita, genetika)
Ekosystémy (napr. potravové reťazce, tok látok a energií)
Biosféra (napr. význam ekosystémov, udržateľnosť)
Zem a vesmír
Štruktúra Zeme (napr. litosféra, atmosféra, hydrosféra)
Energia Zeme (napr. prírodné zdroje, globálna klíma)
Zmeny na Zemi (napr. tektonika pohybu zeme, geochemické cykly, konštrukčné a deštrukčné sily)
História a vývoj Zeme (napr. fosílie, pôvod a evolúcia)
Zem vo vesmíre (napr. gravitácia, Slnečná sústava, galaxie)
História vesmíru a vzdialenosti vo vesmíre (napr. svetelný rok, teória veľkého tresku)

PISA
Prírodovedná gramotnosť - RÁMEC

PROCEDURÁLNE
ZNALOSTI

 poznanie vedeckých metód práce a pojmov úzko súvisiacich s empirickým výskumom
(napr. závislé a nezávislé premenné, opakovanie meraní kvôli zmenšeniu výskytu chýb merania, typy chýb,
a zníženie miery neistoty; kontrola premenných; štandardné postupy pre prezentáciu a komunikáciu získaných
údajov)

Procedurálne znalosti
•
•
•
•
•
•

Premenné v empirickom výskume: závislá premenná, nezávislá premenná, kontrolná premenná.
Meranie: napr. kvantitatívne merania, kvalitatívne (pozorovanie), využívanie mierok a škál, kategorická
a spojitá premenná.
Vyhodnotenie a minimalizácia chýb merania (opakovanie a priemer merania).
Bežné spôsoby zaznamenávania a zobrazovania dát do tabuliek, grafov, diagramov a ich vhodné použitie.
Kontrola premenných a jej úloha v návrhu experimentu alebo použitie kontrolných experimentov, aby sa
predišlo náhodným a nesprávnym zisteniam.
Voľba vhodnej metódy a experimentu na zadanú vedeckú otázku.

PISA
Prírodovedná gramotnosť - RÁMEC

EPISTEMICKÉ
ZNALOSTI

 porozumenie vedeckým postupom (napr. výskumné otázky, pozorovania, teórie, hypotézy, modely a argumenty
a ich úloha vo vedeckom výskume)
Epistemické znalosti
Pojmy, metódy a charakteristické znaky vedy:
• Podstata vedeckých pozorovaní, faktov, hypotéz, modelov, teórií;
• Rozdiel účelu a cieľov vedy (vysvetliť javy okolo nás) a techniky (vymyslieť optimálne riešenie pre potreby
človeka), čo predstavuje rozdiel medzi vedeckými a technickými otázkami a údajmi;
• Význam vedy: napr. povinnosť zverejňovania, objektívnosť, eliminácia zaujatých výsledkov;
• Zdôvodňovanie vo vede/prírodných vedách: napr. dedukcia, indukcia, odvodenie, analógie, modelovanie.
Úloha pojmov, metód a charakteristických znakov v odôvodňovaní poznatkov získaných vedeckým skúmaním:
• Ako sú vedecké tvrdenia podporené dátami a argumentáciou;
• Funkcia rôznych foriem empirického výskumu v získavaní poznatkov, ich cieľ (overovanie hypotéz a vzorcov)
a metód (pozorovanie, kontrolný experiment, korelačná štúdia);
• Vplyv chyby merania na dôveryhodnosť vedeckého poznávania;
• Využitie a úloha modelov a ich obmedzenia (fyzikálne, abstraktné, systémové)
• Úloha spolupráce, kritiky a vzájomnej pomoci spolupracovníkov napomáhajúce pri vytváraní dôvery vo vedecké
závery;
• Úloha vedeckého poznania a rôznych foriem poznatkov pri identifikácii a riešení spoločenských a technických
problémov.

PISA
Prírodovedná gramotnosť - RÁMEC

Kontext
• osobný
• lokálny/národný
• globálny

vyžaduje od
Kompetencie
jednotlivca
/Schopnosti
aby
preukázal: • vysvetliť javy vedeckým
spôsobom
• navrhnúť a vyhodnotiť
prírodovedný výskum
• vedecky interpretovať
dáta a dôkazy

kompetencie jednotlivca
ovplyvňujú :

Znalosti
• obsahové
• procedurálne
• epistemické

Postoje
• záujem o vedu
• vedecký prístup k
problému
• povedomie o
životnom prostredí

PISA
Prírodovedná gramotnosť - RÁMEC

POSTOJE

Záujem o vedu a techniku
-

Zvedavosť vo vzťahu k vede, prírodovedným otázkam a projektom;
Záujem o získavanie ďalších vedeckých vedomostí a zvažovanie voľby povolania vo vzťahu k prírodným
vedám;
Ochota vyhľadávať informácie z oblasti prírodných vied s využitím najrôznejších zdrojov a postupov.

Povedomie o životnom prostredí
-

Záujem o životné prostredie a trvale udržateľný život;
Sklony k správaniu, ktoré podporí udržateľnosť kvalitného životného prostredia a podpora takéhoto
správania;
Vnímanie problémov životného prostredia;
Environmentálny optimizmus – viera žiaka, že aktivity a činnosť človeka môžu prispieť k udržaniu a
zlepšeniu životného prostredia.
Význam a ocenenie hodnôt vedeckého výskumu
-

Oddanosť dôkazu – základ dôvery pre vysvetlenie materiálneho sveta;
Oddanosť vedeckému prístupu ku skúmaniu;
Oceňovanie kritiky ako prostriedku pre zabezpečenie platnosti vedeckých myšlienok.

PISA
vedomostné úrovne prírodovednej gramotnosti
Úroveň

6

5

Spodná hranica
skóre

Charakteristika

707,93

Žiaci s úrovňou prírodovednej gramotnosti 6 dokážu použiť širokú škálu navzájom súvisiacich
vedeckých myšlienok a konceptov z vied o živej a neživej prírode, tiež dokážu použiť obsahové,
procedurálne a epistemické znalosti, aby vytvorili hypotézy pre nové vedecké javy, udalosti či
procesy alebo predpovede. Pri interpretácii dát a dôkazov sú schopní rozlíšiť medzi podstatnými
a nepodstatnými informáciami a dokážu použiť znalosti nad rámec štandardných kurikulárnych
dokumentov. Vedia rozlíšiť argumenty, ktoré sú založené na vedeckých dôkazoch a teóriách a tie,
ktoré sú založené na iných úvahách. Žiaci s úrovňou prírodovednej gramotnosti 6 dokážu zhodnotiť
výhody a nevýhody rôznych experimentálnych dizajnov, prípadových štúdií alebo simulácií
a zdôvodniť svoju voľbu.

633,33

Žiaci s úrovňou prírodovednej gramotnosti 5 dokážu použiť abstraktné vedecké myšlienky
alebo pojmy na vysvetlenie neznámych a zložitejších javov, udalostí a procesov, ktoré zahŕňajú viac
kauzálnych vzťahov. Žiaci na tejto úrovni dokážu aplikovať sofistikované epistemické znalosti aby
zhodnotili netradičné experimentálne dizajny a zdôvodnili svoj výber, použili teoretické vedomosti na
interpretáciu informácií alebo vytvorenie predpokladov. Žiaci s úrovňou prírodovednej gramotnosti 5
dokážu zhodnotiť spôsoby vedeckého hľadania odpovedí na položené otázky, ako aj identifikovať
obmedzenia v interpretácii dátových súborov, vrátane ich zdrojov a efektu neistoty merania vo
vedeckých dátach.

PISA
vedomostné úrovne prírodovednej gramotnosti

1a

1b

334,94

Žiaci s úrovňou prírodovednej gramotnosti 1a sú schopní použiť základné alebo bežné obsahové
znalosti a
procedurálne znalosti, aby rozpoznali alebo identifikovali vysvetlenia jednoduchého
prírodovedného javu. S pomocou zvládnu uskutočniť štruktúrovaný vedecký výskum, nanajvýš s dvomi
premennými. Sú schopní identifikovať jednoduché kauzálne alebo korelačné vzťahy a interpretovať
grafické a vizuálne dáta s nižšou kognitívnou náročnosťou. Žiaci s úrovňou prírodovednej gramotnosti 1a
dokážu vybrať najlepšie vedecké vysvetlenie daných údajov, s ktorými sa už stretli osobne, alebo sú
lokálne, či globálne známe.

260,54

Žiaci s úrovňou prírodovednej gramotnosti 1b dokážu použiť základné alebo každodenné vedecké
poznatky na rozlíšenie aspektov známeho alebo jednoduchého javu. Dokážu identifikovať jednoduché
schémy v dátach, rozlišujú základné prírodovedné pojmy a dokážu sa riadiť presnými inštrukciami pri
realizácii jednoduchého vedeckého pokusu.

PISA
rámec prírodovednej gramotnosti – UVOĽNENÉ ÚLOHY
Sťahovanie vtákov:
http://www.oecd.org/pisa/PISA2015Questions/platform/index.html?user=&domain=SC
I&unit=S656-BirdMigration&lang=slo-SVK
Beh v horúčave:
http://www.oecd.org/pisa/PISA2015Questions/platform/index.html?user=&domain=SC
I&unit=S623-RunningInHotWeather&lang=slo-SVK
Skúmanie podmienok na svahu:
http://www.oecd.org/pisa/PISA2015Questions/platform/index.html?user=&domain=SC
I&unit=S637-SlopeFaceInvestigation&lang=slo-SVK
Meteoroidy a krátery:
http://www.oecd.org/pisa/PISA2015Questions/platform/index.html?user=&domain=SC
I&unit=S641-MeteoroidsAndCraters&lang=slo-SVK
Trvaloudržateľný chov rýb:
http://www.oecd.org/pisa/PISA2015Questions/platform/index.html?user=&domain=SC
I&unit=S601-SustainableFishFarming&lang=slo-SVK

PISA
rámec prírodovednej gramotnosti – UVOĽNENÉ ÚLOHY
ÚLOHA: SŤAHOVANIE VTÁKOV (S656Q02)

Zaradenie v rámci prírodovednej gramotnosti: otvorená odpoveď

KONTEXT
osobný
(jednotlivec, rodina,
priatelia)

lokálny/národný
(spoločnosť)

globálny
(svet)

Zdravá životospráva, prevencia
nehôd, výživa

Kontrola ochorení, prenos ochorení
v spoločnosti, stravovacie návyky,
zdravotný stav spoločnosti

Zvládanie epidémií, šírenie
infekčných ochorení

Prírodné zdroje

Osobná spotreba surovín a
energií

Starostlivosť o populáciu, kvalita
života, bezpečnosť, produkcia
a distribúcia potravín, zásobovanie
energiou

Obnoviteľné a neobnoviteľné
prírodné zdroje, rast populácie,
trvaloudržateľné využitie druhov

Kvalita životného
prostredia

Ohľaduplné správanie sa
k životnému prostrediu,
používanie materiálov
a likvidácia odpadu

Rozloženie populácie, likvidácia
odpadu, vplyv ľudskej spoločnosti na
životné prostredie.

Biodiverzita, ekologická
udržateľnosť, kontrola znečistenia,
starostlivosť o pôdu, produkcia
a strata pôdy/biomasy

Riziká zapríčinené výberom
životného štýlu

Náhle zmeny (zemetrasenia,
nepriaznivé počasie), pomalé
a postupné zmeny (erózia pobreží),
odhad nebezpečenstva

Klimatické zmeny, vplyv modernej
komunikácie

Zdravie

Riziká

Záľuby so vzťahom k prírodným
Rozhranie vedy a
vedám, využívanie techniky
technológií/techniky a technológií vo voľnom čase,
napr. hudba, športové aktivity.

Nové materiály, zariadenia a postupy,
Vyhynutie druhov, výskum
genetické modifikácie, zdravotné
vesmíru, jeho pôvodu a štruktúry
technológie, doprava

KOMPETENCIE
Vysvetliť javy vedeckým spôsobom
Rozpoznať, ponúknuť a vyhodnotiť vysvetlenia širokej škály prírodných a technických javov vyžaduje schopnosť:
Spomenúť si príslušné vedomosti z prírodných vied a použiť ich.
Identifikovať, použiť a vytvoriť názorný model a zobrazenie.
Vytvoriť a overiť predpoklady.
Vytvoriť hypotézy.
Vysvetliť možný dopad získaných prírodovedných poznatkov na spoločnosť.
Navrhnúť a vyhodnotiť prírodovedný výskum
Popísať a zhodnotiť prírodovedný výskum a navrhnúť vedecký spôsob riešenia na položené otázky vyžaduje
schopnosť:
Identifikovať otázku, na ktorú sa bude v danom experimente hľadať odpoveď.
Rozoznať, ktoré otázky je možné experimentálne overiť.
Navrhnúť experimentálny spôsob hľadania odpovede na položené otázky.
Vyhodnotiť spôsoby vedeckého skúmania výskumných otázok.
Popísať a vyhodnotiť spôsoby, ktoré vedci využívajú na zabezpečenie spoľahlivosti dát, objektivitu a všeobecnú
platnosť vysvetlení.
Interpretovať získané údaje a dôkazy vedeckým spôsobom
Analyzovať a vyhodnotiť údaje, tvrdenia a argumenty v rôznych formách a vyvodenie primeraných vedeckých
záverov vyžaduje schopnosť:
Meniť spôsoby prezentácie dát.
Analyzovať a interpretovať dáta a vyvodiť príslušné závery.
Vo vedeckých textoch identifikovať predpoklady, dôkazy a zdôvodnenia .
Rozlíšiť medzi argumentáciou založenou na vedeckých dôkazoch a teóriách a argumentáciou založenou na iných
úvahách.
Zhodnotiť vedecké argumenty a dôkazy a odlíšiť ich od dát z iných zdrojov (napr. noviny, internet, časopisy).

ZNALOSTI – procedurálne
Procedurálne vedomosti
•
•
•
•
•
•

Premenné v empirickom výskume: závislá premenná, nezávislá premenná, kontrolná premenná.
Meranie: napr. kvantitatívne merania, kvalitatívne (pozorovanie), využívanie mierok a škál, kategorická
a spojitá premenná.
Vyhodnotenie a minimalizácia chýb merania (opakovanie a priemer merania).
Bežné spôsoby zaznamenávania a zobrazovania dát do tabuliek, grafov, diagramov a ich vhodné použitie.
Kontrola premenných a jej úloha v návrhu experimentu alebo použitie kontrolných experimentov, aby sa
predišlo náhodným a nesprávnym zisteniam.
Voľba vhodnej metódy a experimentu na zadanú vedeckú otázku.

NÁROČNOSŤ

Úroveň

6

5

Spodná hranica
skóre

Charakteristika

707,93

Žiaci s úrovňou prírodovednej gramotnosti 6 dokážu použiť širokú škálu navzájom súvisiacich
vedeckých myšlienok a konceptov z vied o živej a neživej prírode, tiež dokážu použiť obsahové,
procedurálne a epistemické znalosti, aby vytvorili hypotézy pre nové vedecké javy, udalosti či
procesy alebo predpovede. Pri interpretácii dát a dôkazov sú schopní rozlíšiť medzi podstatnými
a nepodstatnými informáciami a dokážu použiť znalosti nad rámec štandardných kurikulárnych
dokumentov. Vedia rozlíšiť argumenty, ktoré sú založené na vedeckých dôkazoch a teóriách a tie,
ktoré sú založené na iných úvahách. Žiaci s úrovňou prírodovednej gramotnosti 6 dokážu zhodnotiť
výhody a nevýhody rôznych experimentálnych dizajnov, prípadových štúdií alebo simulácií
a zdôvodniť svoju voľbu.

633,33

Žiaci s úrovňou prírodovednej gramotnosti 5 dokážu použiť abstraktné vedecké myšlienky
alebo pojmy na vysvetlenie neznámych a zložitejších javov, udalostí a procesov, ktoré zahŕňajú viac
kauzálnych vzťahov. Žiaci na tejto úrovni dokážu aplikovať sofistikované epistemické znalosti aby
zhodnotili netradičné experimentálne dizajny a zdôvodnili svoj výber, použili teoretické vedomosti na
interpretáciu informácií alebo vytvorenie predpokladov. Žiaci s úrovňou prírodovednej gramotnosti 5
dokážu zhodnotiť spôsoby vedeckého hľadania odpovedí na položené otázky, ako aj identifikovať
obmedzenia v interpretácii dátových súborov, vrátane ich zdrojov a efektu neistoty merania vo
vedeckých dátach.

VYHODNOTENIE

•

•
•
•
•
•
•

Dobrovoľníci si nemuseli všimnúť vtáky, ktoré
lietajú príliš vysoko
Niektoré vtáky mohli zarátať viackrát, takže počet
bude vyšší
Vtáky vo väčších kŕdľoch mohli zle odhadnúť
Dobrovoľníci mohli zle určiť druh vtákov a zarátať aj
vtáky iného druhu
Vtáky môžu migrovať v noci
Dobrovoľníci nemusia byť na všetkých miestach
kadiaľ vtáky migrujú
Oblaky mohli znemožniť presné spočítanie vtákov

PISA
rámec prírodovednej gramotnosti – UVOĽNENÉ ÚLOHY
ÚLOHA: METEOROIDY (S641Q03)

Zaradenie v rámci prírodovednej gramotnosti: priraďovanie

KONTEXT
osobný
(jednotlivec, rodina,
priatelia)

lokálny/národný
(spoločnosť)

globálny
(svet)

Zdravá životospráva, prevencia
nehôd, výživa

Kontrola ochorení, prenos ochorení
v spoločnosti, stravovacie návyky,
zdravotný stav spoločnosti

Zvládanie epidémií, šírenie
infekčných ochorení

Prírodné zdroje

Osobná spotreba surovín a
energií

Starostlivosť o populáciu, kvalita
života, bezpečnosť, produkcia
a distribúcia potravín, zásobovanie
energiou

Obnoviteľné a neobnoviteľné
prírodné zdroje, rast populácie,
trvaloudržateľné využitie druhov

Kvalita životného
prostredia

Ohľaduplné správanie sa
k životnému prostrediu,
používanie materiálov
a likvidácia odpadu

Rozloženie populácie, likvidácia
odpadu, vplyv ľudskej spoločnosti na
životné prostredie.

Biodiverzita, ekologická
udržateľnosť, kontrola znečistenia,
starostlivosť o pôdu, produkcia
a strata pôdy/biomasy

Riziká zapríčinené výberom
životného štýlu

Náhle zmeny (zemetrasenia,
nepriaznivé počasie), pomalé
a postupné zmeny (erózia pobreží),
odhad nebezpečenstva

Klimatické zmeny, vplyv modernej
komunikácie

Zdravie

Riziká

Záľuby so vzťahom k prírodným
Rozhranie vedy a
vedám, využívanie techniky
technológií/techniky a technológií vo voľnom čase,
napr. hudba, športové aktivity.

Nové materiály, zariadenia a postupy,
Vyhynutie druhov, výskum
genetické modifikácie, zdravotné
vesmíru, jeho pôvodu a štruktúry
technológie, doprava

KOMPETENCIE
Vysvetliť javy vedeckým spôsobom
Rozpoznať, ponúknuť a vyhodnotiť vysvetlenia širokej škály prírodných a technických javov vyžaduje schopnosť:
Spomenúť si príslušné vedomosti z prírodných vied a použiť ich.
Identifikovať, použiť a vytvoriť názorný model a zobrazenie.
Vytvoriť a overiť predpoklady.
Vytvoriť hypotézy.
Vysvetliť možný dopad získaných prírodovedných poznatkov na spoločnosť.
Navrhnúť a vyhodnotiť prírodovedný výskum
Popísať a zhodnotiť prírodovedný výskum a navrhnúť vedecký spôsob riešenia na položené otázky vyžaduje
schopnosť:
Identifikovať otázku, na ktorú sa bude v danom experimente hľadať odpoveď.
Rozoznať, ktoré otázky je možné experimentálne overiť.
Navrhnúť experimentálny spôsob hľadania odpovede na položené otázky.
Vyhodnotiť spôsoby vedeckého skúmania výskumných otázok.
Popísať a vyhodnotiť spôsoby, ktoré vedci využívajú na zabezpečenie spoľahlivosti dát, objektivitu a všeobecnú
platnosť vysvetlení.
Interpretovať získané údaje a dôkazy vedeckým spôsobom
Analyzovať a vyhodnotiť údaje, tvrdenia a argumenty v rôznych formách a vyvodenie primeraných vedeckých
záverov vyžaduje schopnosť:
Meniť spôsoby prezentácie dát.
Analyzovať a interpretovať dáta a vyvodiť príslušné závery.
Vo vedeckých textoch identifikovať predpoklady, dôkazy a zdôvodnenia .
Rozlíšiť medzi argumentáciou založenou na vedeckých dôkazoch a teóriách a argumentáciou založenou na iných
úvahách.
Zhodnotiť vedecké argumenty a dôkazy a odlíšiť ich od dát z iných zdrojov (napr. noviny, internet, časopisy).

ZNALOSTI – obsahové
Fyzikálne systémy
Štruktúra látok (napr. časticový model, chemické väzby)
Vlastnosti látok (napr. zmena skupenstva, tepelná a elektrická vodivosť)
Chemické premeny látok (napr. chemické reakcie, prenos energie, kyseliny/zásady)
Pohyb a sila (napr. rýchlosť, trenie) a pôsobenie na diaľku (napr. gravitačné, magnetické a elektrostatické sily)
Energia a jej premeny (napr. zachovanie energie, spotreba energie, chemické reakcie)
Vzájomný vzťah medzi hmotou a energiou (napr. svetelné a rádiové vlny, zvukové a seizmické vlny)
Živé sústavy
Bunky (napr. štruktúry a funkcia buniek, DNA, rastliny a živočíchy)
Organizmy (napr. jednobunkové a mnohobunkové)
Ľudia (napr. zdravie, výživa, sústavy: tráviaca, obehová, dýchacia, vylučovacia, reprodukčná a vzájomné vzťahy medzi nimi)
Populácie (napr. druhy, evolúcia, biodiverzita, genetika)
Ekosystémy (napr. potravové reťazce, tok látok a energií)
Biosféra (napr. význam ekosystémov, udržateľnosť)
Zem a vesmír
Štruktúra Zeme (napr. litosféra, atmosféra, hydrosféra)
Energia Zeme (napr. prírodné zdroje, globálna klíma)
Zmeny na Zemi (napr. tektonika pohybu zeme, geochemické cykly, konštrukčné a deštrukčné sily)
História a vývoj Zeme (napr. fosílie, pôvod a evolúcia)
Zem vo vesmíre (napr. gravitácia, Slnečná sústava, galaxie)
História vesmíru a vzdialenosti vo vesmíre (napr. svetelný rok, teória veľkého tresku)

NÁROČNOSŤ

1a

1b

334,94

Žiaci s úrovňou prírodovednej gramotnosti 1a sú schopní použiť základné alebo bežné obsahové
znalosti a
procedurálne znalosti, aby rozpoznali alebo identifikovali vysvetlenia jednoduchého
prírodovedného javu. S pomocou zvládnu uskutočniť štruktúrovaný vedecký výskum, nanajvýš s dvomi
premennými. Sú schopní identifikovať jednoduché kauzálne alebo korelačné vzťahy a interpretovať
grafické a vizuálne dáta s nižšou kognitívnou náročnosťou. Žiaci s úrovňou prírodovednej gramotnosti 1a
dokážu vybrať najlepšie vedecké vysvetlenie daných údajov, s ktorými sa už stretli osobne, alebo sú
lokálne, či globálne známe.

260,54

Žiaci s úrovňou prírodovednej gramotnosti 1b dokážu použiť základné alebo každodenné vedecké
poznatky na rozlíšenie aspektov známeho alebo jednoduchého javu. Dokážu identifikovať jednoduché
schémy v dátach, rozlišujú základné prírodovedné pojmy a dokážu sa riadiť presnými inštrukciami pri
realizácii jednoduchého vedeckého pokusu.

VYHODNOTENIE
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Čo sme zistili v PISA 2015
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Čo sme zistili v PISA 2015
 výkon slovenských žiakov v prírodovednej gramotnosti je, po zvážení všetkých vplyvov
(ESCS, BSJM, EPIST), porovnateľný s výkonom žiakov v Spojenom kráľovstve;
 spôsob výučby prírodovedných predmetov výrazne vplýva na to, akú úroveň prírodovednej
gramotnosti žiaci dosahujú. Vyššia frekvencia laboratórnych cvičení súvisí s vyšším skóre
v prírodovednej gramotnosti v rámci gymnázií a stredných odborných škôl.

Odporúčania?

Ďakujem za pozornosť
Dovidenia v niektorom z testovaní PISA

