TÉZY PRE ŠTÁTNE SKÚŠKY II. STUPŇA VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA
ŠO 1.1.1 UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH PREDMETOV
ŠP UČITEĽSTVO CHÉMIE

VŠEOBECNÁ DIDAKTIKA CHÉMIE
Didaktika chémie ako učebný predmet a ako vedná disciplína.
Výchovno-vzdelávacie ciele učebného predmetu chémia v základných školách a gymnáziách.
Výskumné metódy v didaktike chémie.
Vyučovacie metódy v chémii.
Organizačné formy výučby chémie.
Obsah učiva chémie, jeho výber a didaktické usporiadanie. Metódy obsahovej analýzy
učebného textu. Výber a štrukturalizácia obsahu učiva.
Integrácia poznatkov, uplatnenie medzipredmetových vzťahov.
Pedagogická dokumentácia vo výučbe chémie.
Učebnice chémie, tvorba a výskum. Pracovné zošity, pracovné listy, doplnková
literatúra.
Poznávací a pojmotvorný proces vo výučbe chémie. Obsah a rozsah pojmov. Rozvoj
poznávania a myslenie žiakov. Proces poznávania predmetov a javov v chémii.
Didaktické zásady vzdelávania a výchovy v chémii. Miesto a funkcia didaktických
zásad v chemickom poznávaní.
Chemický pokus, prostriedok a predmet výučby chémie. Klasifikácia školských
chemických pokusov. Experimentálny základ učiva v chémii. Didaktika demonštračných a
žiackych pokusov. Technika demonštračných a žiackych pokusov v podmienkach školy.
Špecifiká organizácie experimentálnej činnosti žiakov v základnej škole a v gymnáziu.
Materiálne didaktické prostriedky v chémii, ich klasifikácia a funkcia vo výučbe
chémie. Materiálne didaktické prostriedky – predmety a ich aplikácia vo výučbe chémie.
Plánovanie a riadenie výučby chémie. Osobnosti výučby chémie v jednotlivých fázach
vyučovacích hodín.
Informačné a komunikačné technológie vo výučbe chémie. Tradičné a moderné
informačné technológie. Metodika a technika informatiky pri výučby a pri štúdiu chémie.
Chemický softvér.
Diagnostické a spätnoväzbové prostriedky vo výučbe chémie. Osobitosti kontroly a
hodnotenia výsledkov učenia vo výučbe chémie.
Záujmová činnosť v chémii – chemická olympiáda, chemické záujmové krúžky,
riadené čítanie, samostatná práca a ďalšie. Metódy výchovy, tvorby postojov a názorov k
starostlivosti o životné prostredie v chémii.
Skupinové, problémové a programované vyučovanie v chémii. Metódy a uplatnenie
problémového vyučovania vo výučbe chémie.
Projektové vyučovanie v chémii. Metódy a uplatnenie projektového vyučovania vo
výučbe chémie.
Učebné úlohy v chémii. Funkcie a klasifikácia. Tvorba didaktických testov.
Motivácia vo vyučovaní chémie. Rozvoj tvorivého myslenie v učebnom predmete
chémia.

ŠPECIÁLNA DIDAKTIKA CHÉMIE
Prírodovedné vzdelávanie v predprimárnom (ISCED 0) a primárnom vzdelávaní
(ISCED 1), prekoncepty pojmov v obsahu učiva chémie.
Charakteristika programu výučby chémie v základnej škole. Charakteristika programu
výučby chémie v gymnáziách a stredných školách.
Charakteristika obsahu učebného predmetu chémia v základných školách a v
gymnáziách.
Didaktická interpretácia učiva základných tematických celkov všeobecnej chémie.
Základné chemické zákony. Chemické vzorce a názvy. Rovnice chemických reakcií. Výpočty
v chémii. Stavba atómu. Chemické väzby. Chemické reakcie. Typy chemických reakcií.
Termochémia. Kinetika chemických reakcií. Chemická rovnováha. Roztoky. Teória
elektrolytickej disociácie.
Didaktická interpretácia učiva základných tematických celkov anorganickej chémie:
Periodický zákon a periodická sústava prvkov ako zjednocujúci činiteľ poznávania. Chémia
prvkov jednotlivých skupín a periód PSP. Kovy, nekovy, polokovy. Chemické zlúčeniny –
oxidy, hydroxidy, kyseliny, soli, koordinačné zlúčeniny.
Didaktická interpretácia učiva organickej chémie a biochémie základných tematických
celkov: Uhľovodíky a ich deriváty. Halogénderiváty. Alkoholy a fenoly. Aldehydy. Ketóny.
Organické kyseliny, ich funkčné a substitučné deriváty. Aromatické uhľovodíky a ich
deriváty.
Didaktická interpretácia učiva. Sacharidy. Bielkoviny. Lipidy. Vitamíny. Enzýmy.
Heterocyklické zlúčeniny, alkaloidy. Nukleové kyseliny. Biosyntéza a metabolizmus
sacharidov, lipidov a bielkovín.
Didaktická interpretácia tém týkajúcich sa kvality života a zdravia. Výživa, vyvážená strava
a jej biologická hodnota. Lieky a liečivá. Návykové látky a možnosti prevencie boja proti nim
vo výučbe chémie.
Didaktická interpretácia učiva chémia každodenného života v tematických celkoch:
Chémia bežného života v základných školách a v gymnáziách. Implementácia poznatkov
chémie každodenného života v tematických celkoch učiva všeobecnej, anorganickej,
organickej chémie a biochémie. Posilnenie environmentálneho charakteru výučby chémie na
základných a stredných školách.
Environmentálna výchova ako prierezová téma vo výučbe chémie.

