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11.Manažérske zhrnutie: 
 

Nemotivovaní žiaci sú nedostatočne zainteresovaní a neschopní rozvíjať jazykové zručnosti. 
Motiváciu je potrebné prispôsobiť cieľu a obsahu vyučovania a veku žiakov. Je účinným 
prostriedkom zvyšovania učebných výkonov i riešenia mnohých školských problémov, 
zasahujúce celú osobnosť žiaka. 
Učiteľ by mal byť usmerňovacím , riadiacim a motivačným činidlom, ktorý formuje osobnosť 
žiaka, rozvíja nielen jeho mozgový potenciál, ale vedie ho cestou rozvoja jeho tvorivosti, 
samostatnosti a sebarealizácie. 
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12.Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 
 

1.Motivácia a faktory motivácie: 
 

              Na tom, aby bol žiak motivovaný, sa podieľajú mnohé faktory / Brophy 1998 /. 

 

 a/ Curiosity / zvedavosť/ - prostredníctvom zvedavosti je možné motivovať 

 

 b/ Self-Efficacy  /sebaistota/ - žiaci, ktorí majú pochybnosti o svojich schopnostiach uspieť, 

nie sú motivovaní učiť sa. Rozdelením úloh, ktorých úspešné splnenie v žiakoch vytvára pocit 

istoty a sebavedomia, motivujeme žiakov. 

 

c/Attitude /postoj/ - žiak, ktorý je stimulovaný k výkonu , môže zmeniť svoj negatívny postoj 

k učeniu a vzdelávaniu 

 

d/Need /potreba/- potreby žiakov sú rozmanité, najuznávanejšia klasifikácia je Maslowova 

klasifikácia ľudských potrieb 

 

e/Competence /spôsobilosť/ - spôsobilosť je prirodzený motív učenia a je silne spätá so 

schpnosťou uspieť 

 

2.Vonkajšia motivácia žiakov: 

 

Vonkajšie motivátory / external motivators/ - aktívnou spoluúčasťou žiakov a ich aktívnym 

zapájaním do výchovno – vzdelávacieho procesu vzniká na vyučovacej hodine podnetné 

prostredie. Podnecujúce učebné prostredie čo najmenej využíva klasický výklad. 

 

3.Motivačný model Johana Kellera ARCS : 
Motivácia znamená pohyb, popud, podnet, nepokoj, vášeň. Rozlišujeme vnútornú a vonkajšiu 
motiváciu. Vnútorná motivácia pramení z vlastného záujmu žiaka. Učí sa pre vlastné 
uspokojenie, pre vlastný zážitok. Vonkajšia motivácia znamená, že žiak sa neučí z vlastného 
záujmu, ale učí sa na základe niečoho, čo ho ovplyvňuje zvonka. 
Kellerov motivačný model chápe motiváciu ako postupnosť . Najprv musíme žiaka zaujať, 
získať jeho pozornosť, ukázať význam osvojovaného učiva pre splnenie jeho osobných cieľov 
a potrieb. Žiak si začne v priebehu učenia dôverovať , a to ho motivuje pokračovať v učení. 
Podľa  teórie Kellera existujú 4 motivátory. 
Motivuje to, čo: 
   - vzbudí našu pozornosť - attention, 
   -  sa nám zdá zmysluplné -  relevance, 
    - je jasné, v čom sa dá dobre orientovať a vyznať – confidence, 
    - môžem využiť pre seba – satisfaction. 
 4.Gardnerova teória motivácie : 
   - stanovenie cieľov – motivácia sa týka stanovenia učebných cieľov, ich napĺňanie 
  - hodnota – motivácia sa týka vnímania vnútornej a vonkajšej hodnoty 
 -  uspokojenie – ak žiak musí dosiahnuť cieľ, aby získal pochvalu od učiteľa     
    namiesto  vnútorného uspokojenia ,žiak stráca kontrolu nad učebnou situáciou 
    rovnosť – udržať stálu mieru a účinky pre význam výsledku 
5.Efektívne motivačné stratégie cudzojazyčnej edukácie 
  -stratégia stanovenia konkrétnych cieľov 
  -stratégia podpory autonómneho učenia  
  - stratégia formovania jazykovej sebadôvery 
   - stratégia hodnotenia a sebahodnotenia 
 6. Inovatívne a aktivizujúce metódy v cudzojazyčnom vzdelávaní 



-  aktivity na rozvoj slovnej zásoby / jazykové hry/ 
-  aktivity na rozvoj počúvania – fáza pred prvým počúvaním, fáza prvého 
     počúvania, fáza druhého počúvania, 
-aktivity na rozvoj hovorenia – role play, simulations, discussion, brainstorming,  
 -aktivity na rozvoj čítania – lead –in, fáza prvého čítania, fáza druhého čítania a úlohy počas 
čítania a po čítaní textu 

 
7. Vhodnosť, výber a využitie motivačných met 
Pri výbere motivačných metód je potrebné brať do úvahy vek, charakter skupiny  žiakov, 
intelektuálne vybavenie triedy, individuálne potreby a záujmy jednotlivých  žiakov. 

 
 
Zhrnutie priebehu stretnutia: 
 
-koordinátor klubu predstavil tematiku 
 
-Mgr. Micenková prezentovala hore uvedené teórie a faktory motivácie 
 
-členovia klubu diskutovali na danú tému, opísali svoje skúsenosti s motiváciou 
a aktivizačnými metódami výučby cudzích jazykov 
 
 
                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Závery a odporúčania 
 

      Je nesmierne dôležité nájsť vhodnú metódu na motiváciu jednotlivých žiakov aj celej triedy 
z hľadiska efektivity práce a výchovno-vzdelávacieho procesu vo výučbe cudzích jazykov. 
Vhodnosť aktivizujúcich metód je dôležité voliť podľa charakteru triedy a zručností 
a schopností jednotlivých žiakov. 
Motivovaný žiak má tendenciu pracovať intenzívnejšie, vie sa sústrediť na učivo a prijíma nové 
poznatky s radosťou. 
Rozvoj jazykových zručností je lepší u žiakov, ktorí majú vnútornú aj vonkajšiu motiváciu. 
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