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Názov / Title
Aplikácie vied o učení na témy súvisiace s vlnením
Application of The Learning Sciences to teaching topics related to wave characteristics

Jazyk záverečnej práce / Language of Thesis
slovenský / Slovak

Školiteľ / Tutor
doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.

Anotácia / Annotation
Viacero výskumných tímov je v súčasnosti zameraných na témy úzko súvisiace so samotnými
základmi teórie učenia sa a vyučovania. V rámci dizertačnej práce sa plánujeme sústrediť
na aplikácie výsledkov, ktoré prináša výskum v oblasti teórie osobnosti a vied o učení sa do teórie
vyučovania fyziky v prostredí školy dobre vybavenej zariadeniami počítačom podporovaného
prírodovedného laboratória. Hlavné zameranie bude do oblastí súvisiacich s vlnením, od
zvuku, cez vlnovú optiku po aplikácie ultrazvuku ako zobrazovacej metódy. Súčasťou práce je
výskum rozvíjania schopností žiakov používať lineárnu, kvadratickú a exponenciálnu závislosť
a harmonické funkcie.
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Študijný program / Study programme:
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Názov / Title
Medicínsky kontext vo vyučovaní fyziky na základnej a strednej škole
Medical context in lower and upper secondary physics education

Jazyk záverečnej práce / Language of Thesis
slovenský / Slovak

Školiteľ / Tutor
doc. Mgr. PaedDr. Viera Haverlíková, PhD.

Anotácia / Annotation
Časť žiakov vníma obsah školskej fyziky ako irelevantný pre ich život. Medicína a procesy
prebiehajúce v ľudskom tele sú naopak študentmi vnímané ako všeobecne dôležité. Využitie
medicínskeho kontextu vo vyučovaní fyziky má preto potenciál aktivizovať študentov a podporiť
napĺňanie cieľov fyzikálneho vzdelávania. Úlohou doktoranda je zvoliť si konkrétnu medicínsku
oblasť a v jej kontexte didakticky spracovať súvisiaci obsah fyzikálneho vzdelávania: vytvoriť
učebné materiály, zadania úloh a metodické materiály a overiť dopad na napĺňanie zamýšľaných
cieľov vyučovania a vplyv na učebné výsledky žiakov/študentov.

Literatúra / Literature
Fagerstrom, J. M., Gao, W., & Robertson, G. E. (2019). A hands-on introduction to medical physics
and radiation therapy for middle school students. Journal of applied clinical medical physics, 20(4),
148–153. doi:10.1002/acm2.12569 Christensen, W., Johnson, J. K., Van Ness, G. R., Mylott, E.,
Dunlap, J. C., Anderson, E. A., & Widenhorn, R. (2013). Developing and assessing curriculum
on the physics of medical instruments. CBE life sciences education, 12(2), 250–261. doi:10.1187/
cbe.12-09-0142 Maria Berge, Anna Danielsson & Malena Lidar (2019) Storylines in the physics
teaching content of an upper secondary school classroom, Research in Science & Technological
Education, DOI: 10.1080/02635143.2019.1593128
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Názov / Title
Neformálne vzdelávanie ako výskumné laboratórium
Non-formal education as a research laboratory

Jazyk záverečnej práce / Language of Thesis
slovenský / Slovak

Školiteľ / Tutor
doc. Mgr. PaedDr. Viera Haverlíková, PhD.

Anotácia / Annotation
V rámci dizertačnej práce bude doktorand skúmať možnosti využitia prostredia neformálneho
vzdelávania ako výskumného laboratória inovatívnych vyučovacích metód a postupov. V teoretickej
časti sa doktorand oboznámi s formami a metódami neformálneho vzdelávania, ako aj so súčasným
stavom výskumu učenia sa v neformálnom vzdelávaní. V praktickej časti sa očakáva, že doktorand
navrhne dizajn výskumu na overenie hypotézy, že výsledky pedagogického výskumu v prostredí
neformálneho vzdelávania sú porovnateľné, alebo obsahovo hlbšie ako výsledky ekvivalentného
výskumu v školskom prostredí a navrhnutý výskum aj zrealizuje.

Literatúra / Literature
Shlomo Romi & Mirjam Schmida (2009) Non‐formal education: a major educational
force in the postmodern era, Cambridge Journal of Education, 39:2, 257-273, DOI:
10.1080/03057640902904472 Yasunaga, M.: Non-formal education as a means to meet learning
needs of out-of-schools children and adolescents, Unesco, 2014, Nelson, A.: Models of learning
in formal and non-formal sources of education, Julia Halonen, Maija Aksela: Non-formal science
education: The relevance of science camps, LUMAT International Journal for Math, Science and
Technology Education, Vol 6 No 2 (2018): Special Issue: Out of School Learning
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Názov / Title
Prostredie pre učenie pri projektovej práci žiakov v rámci fyzikálneho vzdelávania
Project Based Learning Environment for Physics Education

Jazyk záverečnej práce / Language of Thesis
anglický / English

Školiteľ / Tutor
doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.

Anotácia / Annotation
Formal education of young people in many schools and educational systems is based on
pedagogical principles developed in the early 19th century. The schools as an organizations
was developed to teach skills and knowledge, which pupils could not learn at home or in family
businesses. As schools were developed throughout the 20th century, order and stability have tended
to favor strict organizations like classroom seating, group sizes, 45 minutes time slots. Teaching at
schools have likewise been seen as disseminating knowledge from one who knows (the teacher) to
those who do not (the pupil). Most teacher-student interaction in schools are whole class sections,
with questions asked on a low cognitive level, e.g. questions with a yes-no answer, or questions with
one right answer. However, new research on learning have shed light on the learning processes of
young people as the change process of restructuring of existing knowledge into new. The individuals
restructuring of knowledge as an active and social activity. Collective knowledge-creation learning
needs other forms of structure, order and stability. Well designed scaffolding of project based
learning and problem-based learning can offer such forms and structure supporting co-invention
within physics education.

Cieľ / Aim
Cieľom práce je rozpracovať účinnú metodiku pre tvorbu poznatkov v rámci fyzikálneho
vzdelávania na gymnáziu integrovaním pedagogík vynálezcovstva a objavovania. Zároveň je
cieľom pripraviť materiály pre učiteľov pre organizovanie konkrétnych aktivít podporujúcich
vynálezcovstvo žiakov v školskom vyučovaní.
Aims of the doctoral thesis is to develop effective and inclusive methodology for knowledge creation
learning in the field of physics education in secondary schools integrating co-invention pedagogies
and also provide user centered concrete framework for organizing everyday school activities
supporting co-invention pedagogy.

Literatúra / Literature
K. Sawyer: The Learning Science; Petty: Teaching Today; Evidence-Based Teaching; Giancoli:
Physics - Principles with applications; selected publications by C.R.Cloninger; guides published by
International Baccalaureate Organisation
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Študijný program / Study programme:
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Názov / Title
Vzdelávacie hry vo vyučovaní fyziky
Serious games in physics education

Jazyk záverečnej práce / Language of Thesis
slovenský / Slovak

Školiteľ / Tutor
doc. Mgr. PaedDr. Viera Haverlíková, PhD.

Anotácia / Annotation
Hra je základným prostriedkom poznávania v detstve a jej význam pretrváva aj do dospelosti.
Poskytuje bezpečné prostredie, vyžaduje aktívne zapojenie, prináša radosť. Výskum v oblasti
vzdelávacích hier v uplynulom desaťročí významne rástol, bola vytvorená nová oblasť „Game
Based Learning“. Úlohou doktoranda je zorientovať sa v aktuálnych trendoch využívania hier
vo fyzikálnom vzdelávaní, ako aj v oblasti identifikácie a rozvoja žiackych fyzikálnych predstáv
a zručností. Praktrickou úlohou doktoranda bude vytvoriť súbor vzdelávacích hier zameraných
na napĺňanie vybraných cieľov fyzikálneho vzdelávania a overiť ich využiteľnosť v školskej praxi
a dopad na žiakov.

Literatúra / Literature
Vandercruysse, S., Vandewaetere, M., & Clarebout, G. (2012). Game-based learning: A review
on the effectiveness of educational games. In M. M. Cruz- Cunha (Ed.), Handbook of research
on serious games as educational, business, and research tools (pp. 628–647). Hershey, PA: IGI
Global. Santos A.: Instructional Strategies for Game-Based Learning, In: Handbook of Research on
Instructional Systems and Educational Technology, 2017, DOI: 10.4018/978-1-5225-2399-4.ch015
Proceedings of 13th Conference ESERA (2019), Strand 4: Simulations and educational games
in physics Proceedings of the 12th European Conference on Game-Based Learning - ECGL
2018 Haverlíková, V.: SCHOLA LUDUS serious educational games : The problem of mechanic
balancing in virtual and real games. In: International Conference ICL 2011. - New York : IEEE,
2011. - S. 615-619 . - ISBN 978-1-4577-1746-8 Haverlíková, V.: Fyzikálna hra pre základné školy
"Potápač" In. Šoltésove dni 2003 : Zborník. - Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum mesta
Bratislavy, 2003. - S. 59-60. - ISBN 80-7164-373-4


