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11. Manažérske zhrnutie: 

Kľúčové slová: 

• vyučovacia činnosť, motivácia žiaka, miera používania IT vo vyučovaní 

Krátka anotácia 

• na stretnutí sme diskutovali a vzájomne si vymieňali skúsenosti a poznatky pri využívaní 

moderných vyučovacích postupov a metód podporujúcich inovácie vo vyučovaní.  Základom 

úspešnej výučby je motivácia žiakov a ďalšie použité aktivizujúce metódy. Zaujímalo nás, či 

na žiakov majú vplyv použité IT na vyučovacej hodine a ako dokážeme  ovplyvniť ich 

aktivitu, ktorá by viedla k požadovaným študijným výsledkom a zvyšovaniu kvality 

vzdelávania. 



12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

1. Úvod - predstavenie témy stretnutia 

2. Diskusia - výmena skúseností 

3. Vyhodnotenie poznatkov z diskusie 

Hlavná téma stretnutia:  

Výmena skúseností a poznatkov z vlastných vyučovacích hodín 

Zhrnutie priebehu stretnutia: 

1. Koordinátorka klubu Ing. Vargová predstavila tému stretnutia a vyzvala členky k diskusii k 

nastolenej problematike.   

2. Stále najpoužívanejšou formou využívania IT na hodinách je sprístupňovanie nového učiva 

formou Power Pointovej prezentácie alebo naopak, žiaci tvoria projekty formou prezentácie 

a cvičia tak svoje prezenčné zručnosti. Pri preverovaní vedomostí členovia klubu sa zhodli, 

že efektívnym spôsobom sú online testy pridelené v prostredí Edupage alebo Socrative. Žiaci 

uprednostňujú testy s výberom odpovede pred klasickou písomkou. Pre učiteľa je výhodné 

automatické vyhodnocovanie testov, no je to na úkor toho, že žiaci sa neučia súvisle 

vyjadrovať ani ústne, ani písomne. V prípade prideľovania študijných materiálov do online 

priestoru, sa žiaci uspokoja, že majú materiál, ale narážame na neochotu domácej prípravy sa 

z týchto zdrojov učiť. Preto stále  používame klasické zošity, kde majú učivo stručnejšie 

zhrnuté, chronologicky a systematicky usporiadané a vedia sa v tom lepšie orientovať. Máme 

predmety, kde cieľom výuky je naučiť žiaka pracovať v konkrétnom programovom prostredí. 

Na škole nášho zamerania žiaci musia ovládať prácu s kancelárskym programom, účtovnícke 

programy, recepčné a reštauračné programy. Na motiváciu žiakov nám môžu poslúžiť krátke 

kvízy alebo hlasovanie.  Keď pred pár rokmi sme boli proti používaniu mobilov na hodinách, 

dnes sa snažíme prácu s mobilom zahrnúť do činnosti na hodine. Zhodli sme sa, že naši žiaci 

ochotne použijú  vlastný mobil, ak ide o nenáročnú alebo zaujímavú aktivitu. Jedným so 

zaujímavých postrehov je to, že ak sú žiaci v učebni kde majú všetci prístup k počítaču, na 

testovanie použijú radšej vlastný mobil, pretože tam majú uložené automatické prístupy do 

testovacieho prostredia, odpadá im zdĺhavý spôsob prihlasovania na inom zariadení. Musíme 

kriticky priznať, že v menšej miere využívame funkcie interaktívnych tabúľ. Naopak žiacke 

tablety sú často využívané na hodinách geografie.  

3. Na  záver musíme zhodnotiť, že súčasní žiaci nevydržia dlho pri jednej činnosti, zaujať ich 

môžeme obmieňaním výukových metód. Motivovať k práci formou IT ich môžeme napr. 

formou hry - kvízom, hlasovaním na mobile, pomocou mobilu môžu hľadať správne 

odpovede. Pri hodnotení je dôležitá pochvala, ktorá pôsobí motivačne, zvyšuje chuť do práce 

a zvyšuje sebavedomie žiakov.  

13. Závery a odporúčania: 

 

Z dnešného stretnutia Klubu IT zručností vyplynuli nasledujúce závery a odporúčania: 

• neustále vyhodnocovať efektivitu vyučovania prostredníctvom IT a hľadať riešenia na 

odstraňovanie nedostatkov pri učení sa žiakov, 

• zadania úloh tvoriť tak, aby sa rozvíjali medzipredmetové vzťahy medzi informatikou a 

inými predmetmi, 

• formou IT podporovať u žiakov aktívnejší prístup k učeniu. 
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