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       1. Projektové vyučovanie 
       Je návodom, ako vybrať vhodnú metódu výučby anglického jazyka tak, aby hodina 
bola zaujímavejšou oproti tradičnej vyučovacej hodine, aby podporila efektívnu 
komunikáciu žiakov. Výber práve projektovej koncepcie výučby anglického jazyka môže 
byť vhodný pre rozvoj všeobecných a komunikačných jazykových kompetencií žiaka v 
súlade so Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazyky, pre jeho úspešné 
uplatnenie sa v živote, k čomu môže prispieť aj aktívne ovládanie anglického jazyka.  

 
2. Súčasná koncepcia vyučovacieho procesu 

Projektové vyučovanie patrí medzi súčasné koncepcie vyučovacieho procesu.  
Začiatky projektového vyučovania siahajú do začiatku 20.storočia keď poprední 
predstavitelia americkej pragmatickej pedagogiky J. Dewer a W. H. Kilpatrick rozpracovali 
projektové vyučovanie ako prostriedok demokratizácie a humanizácie školy. Projektové 
vyučovanie sa dostalo do popredia inovačných snáh najmä v USA a Západnej Európy.  
 

http://priemyslovka.sk/pedagogicke-kluby/


Problémy, ktoré riešia žiaci v projektovom vyučovaní sú komplexné, žiaci môžu riešiť 
problémy individuálne a skupinovo, riešenia vedú ku konkrétnym výsledkom – písomným 
referátom, výkresom, videoprogramom, modelom, výstavám, dramatizácii. Takéto 
komplexné problémy sa nazývajú projekty.   

 
3. Americká pragmatická pedagogika 

Projektové vyučovanie patrí medzi súčasné koncepcie vyučovacieho procesu.  
Začiatky projektového vyučovania siahajú do začiatku 20.storočia keď poprední 
predstavitelia americkej pragmatickej pedagogiky J. Dewer a W. H. Kilpatrick rozpracovali 
projektové vyučovanie ako prostriedok demokratizácie a humanizácie školy. Projektové 
vyučovanie sa dostalo do popredia inovačných snáh najmä v USA a Západnej Európy.  

 
4. Cieľ projektového vyučovania 
         Ponúkajú dlhodobejší cieľ, na ktorý sa žiak sústredí a má hmatateľný (konkrétny 
výsledok). Ponúkajú šancu pre žiakov rôznej jazykovej úrovne aby pracovali na téme podľa 
vlastných schopností. Projekty sú orientované na úlohu viac, ako na jazyk samotný. Ináč 
povedané, žiaci sa sústredia na praktickú činnosť, na aktivitu viac ako na samotné učenie 
sa jazyka a pritom sa jazyk prirodzene učia, nenásilnou formou.  
Čapek (2015) uvádza, že projekty by mali byť pre všetkých žiakov radostnou záležitosťou, 
nie druhým, synchrónnym kanálom popri vyučovaní, kde majú úspešní úspechy a 
neúspešní zažívajú neúspech.  
Tomková (2009) charakterizuje projektové vyučovanie ako komplexnú metódu, ktorá 
žiakom umožňuje dotýkať sa reality, vžiť sa do nových rolí, riešiť problémy, prepojiť a 
uplatniť získané poznatky, získané v rôznych vyučovacích predmetoch. Projektové 
vyučovanie naplňuje požiadavky na moderné, efektívne vzdelávanie, pretože 
prostredníctvom toho žiaci poznávajú nielen náš svet ale aj sami seba, svoje možnosti a 
aktuálne limity.  

Fried–Booth (2002) uvádza, že projektové vyučovanie je vhodné pre učiteľov, ktorí chcú 
podporiť sebaistotu svojich žiakov v používaní anglického jazyka v reálnom svete, mimo 
školského prostredia, pretože žiaci nie vždy dokážu alebo nie vždy majú možnosť využiť v 
reálnej komunikácii to, čo sa naučili v triede. Ako ďalej uvádza, benefity pre žiakov sú 
jasné, pracujú na téme, ktorá ich zaujíma, používajú jazyk za istým účelom, s istým cieľom, 
dokázať odprezentovať hotový projekt pred skupinou spolužiakov. Čo sa naučili z 
anglického jazyka, môže byť teraz využité a čo je potrebné sa doučiť, v priebehu 
projektového vyučovania sa doučia.  
Projektové vyučovanie sa sústredí na žiaka, kde motiváciou pre žiaka je potreba vytvoriť 
konečný produkt projektu a práve cesta k tvorbe produktu je tou zmysluplnou cestou, 
ktorá robí projektové metódy efektívnou.   

V praxi sa nám teória Fried–Boothovej osvedčila, mohli sme pozorovať zvýšenie aktivity aj 
jazykovo menej zdatných žiakov práve snahou vytvoriť kvalitný konečný produkt projektu 
a veľkou motiváciou odprezentovať svoje výsledky pred skupinou spolužiakov, bez strachu 
z gramatických chýb použiť anglický jazyk.  
Straková (2013) charakterizuje projekt ako aktivitu, ktorá je založená na využití všetkých 
jazykových zručností v rôznych fázach procesu.  

 
5. Klasifikácia projektov 
     Turek (1998) klasifikuje projekty nasledovne:   
Projekty môžu navrhovať:  

– žiaci – spontánne žiacke projekty,  

– učitelia – projekty pripravené učiteľom,  

– žiaci a učitelia v spolupráci – kombinované projekty.  



Podľa cieľa delíme projekty na:  

– problémové – cieľom je vyriešiť určitý problém (napr. prečo vznikajú vojny),   

– konštrukčné – niečo vytvoriť, skonštruovať,  

– hodnotiace – skúmať a porovnať napr. životné prostredie,  

– drilové – nacvičiť zručnosť, vyhľadať potrebné informácie.  
Podľa počtu riešiteľov môžu byť projekty:  

– individuálne, 
– skupinové.  

Podľa času realizácie delíme projekty:  
– krátkodobé,  
– dlhodobé.  

Podľa miesta realizácie:   

– školské,  

– domáce,  

– kombinované.  
Z organizačného hľadiska môžeme projekty realizovať:  

– v jednom vyučovacom predmete, s jednou triedou a jedným učiteľom,  

– vo viacerých vyučovacích predmetoch s jednou triedou a viacerými učiteľmi,  

– v niektorých alebo všetkých triedach ročníka v jednom alebo viacerých 
vyučovacích predmetoch,  

– v triedach niekoľkých vyučovacích ročníkov s celou školou.  
Projektové vyučovanie možno realizovať aj ako projektový týždeň. Vplyv projektového 
vyučovania na zlepšenie komunikačných zručností žiakov je značný.  
Podľa Strakovej (2013) sú projekty rozdelené na dve kategórie podľa dĺžky trvania 
projektu, na:   

– krátkodobé projekty- trvajú krátku dobu, napr. týždeň,  

– dlhodobé projekty- trvajú dlhšiu dobu, napr. niekoľko týždňov alebo mesiacov.  
Dĺžka projektu určuje, aký druh produktu môžeme očakávať od žiakov na konci 
projektu. Fried - Both (2002) delí projekty na:  

– krátkodobé projekty – sú koncentrované, sú jasne dané ciele,  

– dlhodobé projekty- trvajú dlhšiu dobu a zahŕňajú ešte neprebratú gramatiku, 
ktorá sa počas projektu vyskytne, žiaci zistia, že to potrebujú a tak sa to chcú 
naučiť.  

     V triede so zmiešanými vedomostnými úrovňami je dobré pristupovať k slabším 
individuálne a predvídané jazykové štruktúry prebrať s nimi, povedzme aj prerušením 
projektu, kde na 1 vyučovacej hodine sa dá zaoberať novou gramatikou. Vždy musí ostať 
učiteľ pozitívny, aby práca na projekte mala zmysel a aby žiaci nepovažovali projekt za 
nepríjemnú prácu.   

 
6. Účel projektového vyučovania 
      Scrivener (2009) uvádza, že učenie sa jazyka prichádza prirodzene z toho, že žiak má 
dôvod autenticky komunikovať v angličtine, aby dosiahol svoj cieľ, čo je vyriešenie 
projektovej úlohy, zvládnutie prezentácie výsledku projektu a komunikáciu v téme.   
Podľa Tureka (1998) projektové vyučovanie umožňuje integráciu pri tradičnom 
vyučovaní oddelených postupov, myslenia, intuície, citov, zmyslov, tela, skúseností, s 
novým poznaním riadenej činnosti s autoreguláciou detí, učiteľov, rodičov, a iných 
členov spoločnosti, školy so svetom. Žiaci lepšie chápu životný význam učiva, vzdelávania 
sa. Učia sa plánovať vlastnú prácu, dokončovať ju, prekonávať prekážky, niesť za ňu 
zodpovednosť.  

 



Projektové vyučovanie umožňuje, aby vyučovanie bolo pre žiakov hrou, aby bolo pre 
nich príjemným, vzrušujúcim, zaujímavým, nezabudnuteľným zážitkom, aby sa škola 
naozaj stala „dielňou ľudskosti“.   

      Cihelková (2017) uvádza, že zásadnou výhodou projektu je, že nie je potrebné ho 
nikomu prispôsobovať. Každý žiak si z projektu vyberie to, čo je mu blízke a každý sa 
zapojí v rámci svojich možností. Nadaným deťom je len potrebné dať priestor, aby 
projekt obohatili o oblasti svojho záujmu. Nadaní básnici nech napíšu báseň, technici 
nech vymyslia riešenie na technický problém.  
     Projekt spája žiakov zmiešaných schopností, vytvára možnosti pre jednotlivcov, aby 
prejavili svoj talent a kreativitu (Fried–Booth, 2002). Proces spolupráce jazykovo 
nadaných s menej nadanými žiakmi je práve tá silná stránka projektového vyučovania. 
Stotožňujeme sa s týmto tvrdením, projektové vyučovanie v triedach s veľkým počtom 
žiakov s poruchami učenia pomohlo zlepšiť spoluprácu medzi nadanými a menej 
nadanými žiakmi. Takou spoluprácou žiakov sa zlepšili jazykové zručnosti slabších žiakov 
a nadaný žiaci sa stali ohľaduplnými, nápomocnými členmi triedneho kolektívu.  
     Podľa Strakovej (2013) dôležitosť projektu spočíva v tom, ţe zahŕňa trojdimenzionálny 
vývoj žiaka. Patrí sem:   

– komunikačný vývoj  

–   využitím jazyka počas komunikácie, seba-vyjadrovania počas projektu,  

– kognitívny vývoj  

– rozšírením poznatkov a využitím naučených princípov v praxi,  

– globálny osobnostný rozvoj  

– počas spolupráce s inými ľuďmi počas riešenia projektu, prekročením hraníc 
bežného priestoru vyučovania a tým rozšírené vedomosti. 

 
7. Metódy a princípy 

Ide o koncepciu, kde hlavnou metódou vyučovania je projektová metóda. Zdrojom 
rozvíjania a nadobúdania vedomostí žiaka je riešenie projektu. Orientuje sa na žiaka, 
ktorý sa má učiť na základe jeho záujmu a potrieb.  

Centrom výučby nie je učiteľ, ale samotný žiak, ktorý sa učí sám. Čoraz viac učiteľov 
preferuje projektový spôsob vyučovania, pri ktorom sa zapája u žiakov tvorivé myslenie. 
Rozvíjajú sa pritom kompetencie ako je kreativita, zmysel pre inovácie, komunikácia, 
kritické myslenie, vedecké skúmanie a práca s informáciami. Z toho vyplýva, že učenie 
je ľahké, zábavné a zaujímavé.  

V projektovom vyučovaní dominujú jeho významné znaky, medzi ktoré patrí 
samoorganizovanosť, zodpovednosť, orientácia na cieľ a na produkt, praktická činnosť, 
záujmy zúčastnených a medzipredmetovosť.   

Fulková (2003) uvádza, že projektové usporiadanie učiva vychádza z empiricky 
stanovených hlavných sfér spoločenského života (práca, sociálne vzťahy, životné 
prostredie, voľný čas); spája obsah vzdelávania s rozličnými oblasťami praktických 
činností, vzdelávacie ciele sú formulované ako činnosti, kde sa spájajú poznávacie a 
sociálne ciele.   

Podľa Tureka (1998) sa projektové vyučovanie opiera o nasledujúce princípy:  
Pri výbere témy projektu je potrebné prihliadať na potreby a záujmy žiakov, žiaci 

majú mať vplyv na výber a špecifikáciu témy projektu. Projekt má súvisieť aj s 
mimoškolskou skúsenosťou žiakov, vychádzať zo zážitkov, má otvoriť školu širšiemu 
okoliu, spoločenstvu, ale aj osobnej situácii žiaka a riešeniu jeho problémov. Mal by byť 
mostom medzi školou a životom. Nemal by byť iba zdanlivou, fiktívnou, umelou realitou 
pre predpísané učivo.  



Predpokladom projektového vyučovania je zainteresovanosť žiakov, ich záujem, 
vnútorná motivácia. Projekty by mali umožňovať interdisciplinárny prístup, komplexný 
pohľad na skutočný svet, mali by prekračovať rámec jednotlivých vyučovacích 
predmetov.  

Projekty by mali riešiť žiaci v skupinách, v kooperatívnom vyučovaní.  
Projekty majú viesť ku konkrétnym výsledkom a na ich základe si žiaci majú osvojiť 

príslušné vedomosti, zručnosti, postoje, prípadne kvalifikáciu ale aj z riešenia 
vyplývajúcu odmenu.  

 
8. Kritériá efektivity a úspešnosti projektového vyučovania 

Základné kritériá efektivitu a úspešnosť projektového vyučovania v procese výučby 
anglického jazyka by rozhodne mali zahŕňať vplyv tvorivosti učiteľa na motiváciu žiakov. 
Zelina (1997) konštatuje, že tvorivá osobnosť pedagogického pracovníka predstavuje 
systém, ktorý reguluje svoj vzťah k svetu, k žiakom, k učeniu, sebe i iným. Výsledkom je 
nový a hodnotný produkt v podobe rozvinutých osobností žiakov, seba aktualizácie v 
práci, ale aj v podobe prínosu pre seba, žiakov a svet. Ďalej uvádza, že tvorivosť učiteľa 
spočíva v jeho zmysluplnej aktivite, produktivite, iniciatívnosti. Už pred vyučovacím 
procesom myšlienkovo, abstraktne spracúva, projektuje svoje žiacke činnosti, plánuje si 
priebeh vyučovacej hodiny so zreteľom na ich individuálnu aktivitu a pracovnú 
motiváciu. Na vyučovaní neuplatňuje stereotyp, ale pružne reaguje na aktuálne 
vzniknuté situácie, obmieňa metódy, formy a prostriedky tak, aby zodpovedali potrebám 
a potenciálnym možnostiam žiakov. V projektovom vyučovaní tvorivosť učiteľa a jeho 
schopnosť motivovať žiakov k tvorivému postoju k anglickému jazyku hrá dôležitú úlohu.  

Práve tvorivosť učiteľa nás viedla ku komplexnej projektovej činnosti na našej škole. 
Prostredníctvom zapájania sa aj do veľkých medzinárodných projektov, sme umožnili 
našim žiakom používať anglický jazyk v reálnom živote, zlepšiť svoje jazykové zručnosti 
a schopnosti.  

Straková (2013) charakterizuje rolu učiteľa v procese projektového vyučovania 
nasledovne. Tradične, úloha učiteľa v triede je robiť všetky rozhodnutia, viesť 
komunikáciu a rozhodnúť o tom, kto hovorí a kedy. Hlavná úloha učiteľa v tradičnej 
triede môže byť definovaná ako úloha kontrolná. Projektové vyučovanie si avšak 
vyžaduje zmenu, pretože počas projektu učiteľ musí povzbudzovať žiakov, správne 
identifikovať potreby jednotlivcov, podporiť ich rozvoj, poradiť a viesť. Tieto črty učiteľa 
sú typické pre facilitátora, moderátora skôr než pre kontrolóra.   

Učiteľ o projektovom vyučovaní stráca kontrolu v nasledujúcich sférach:  

– poradie aktivít (volia si žiaci),    

– jazykový vstup a výstup.  
Úloha učiteľa sa dá definovať nasledovne v jednotlivých fázach projektu:  

Prvotná úloha – vzbudiť záujem, usmerniť, korigovať nápady smerom ku zvolenej téme, 
naznačiť metódy práce, poradiť ohľadom harmonogramu projektu, pomôcť vybrať 
správny konečný produkt, zdôrazniť možné zdroje, odkiaľ by žiaci mohli čerpať materiál. 
Počas projektu – zdroj nápadov, poradca, rozhodca (v argumentoch).  
Konečná úloha – organizácia priestoru na prezentáciu, hodnotenie žiakov.  

Straková (2013) ďalej uvádza, že práca na projekte môže byť veľmi prínosná pre 
žiakov. Žiaci používajú jazyk v reálnych situáciách, pre reálny dôvod a to dáva učeniu sa 
zmysel. Projektová práca stimuluje kreativitu, motivuje žiakov, preto, že žiaci cítia 
prirodzenú potrebu vyjadriť sa. Majú šancu rozhodnúť sa a to ich vedie k vyššiemu 
stupňu zodpovednosti za to, čo robia. Projekty poskytujú množstvo integrovaných 
aktivít, preto, že žiaci nielen, že využijú všetky jazykové zručnosti, ale poskytujú priestor 
aj pre slabších žiakov, aby sa zúčastnili a prispeli spôsobom, ktorým sú schopní. Veľmi 
dôležité je, že projekty a učenie sa počas práce na projektoch sú veľmi odlišné od hodín, 



ktoré sú založené na učení sa z učebníc a preto sú viac zaujímavé pre žiakov, lebo 
znamená to prelomenie rutiny.   

Tomková (2009) opisuje ako najdôležitejšiu podmienku projektového vyučovania 
vnútornú motiváciu žiaka, ako vie prijať úlohu, či chce vyriešiť daný problém a dosiahnuť 
fázu konečného produktu. Tvorivosť učiteľa má veľký vplyv na efektivitu projektového 
vyučovania. Plánuje projekt, hľadá témy, ktoré sú žiakom blízke, rozmýšľa nad úlohami. 
Čím viac žiaci cítia spoluúčasť a motiváciu učiteľa, tým je projekt z hľadiska vyučovania 
účinnejší. Učiteľ podporuje žiaka počas celého priebehu, udržuje jeho záujem.  

Vynikajúcou motiváciou pre projektové vyučovanie je jeho konečný produkt. Žiaci 
môžu vytvoriť vlastné noviny, časopis, internetovú stránku, film, zorganizovať výstavu, 
ísť na výlet, či absolvovať výmenný pobyt. Úlohou učiteľa je organizovať a riadiť 
projektové vyučovanie tak, aby sa dosiahli nielen stanovené ciele, ale aby sa rozvíjali aj 
prezentačné zručnosti u žiakov, ich kompetencie tak, aby vedeli komunikovať, 
argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, poznať samých 
seba a svoje schopnosti, spolupracovať v skupine, prezentovať samých seba, ale aj prácu 
v skupine.  

 
9. Fázy projektu a organizácia projektu  
Straková (2018) uvádza nasledovné využitie jazykových zručností v jednotlivých fázach 
projektu.   
 

Aktivita/fáza projektu  Precvičované jazykové zručnosti  

Dohodnutie názvu /podnázvu  Rozprávanie, počúvanie  

Organizácia práce  Rozprávanie, počúvanie, písanie  

Zbieranie informácií  Čítanie, písanie (robenie si poznámok)  

Zdieľanie informácií, organizácia materiálu  Rozprávanie, počúvanie, čítanie  

Nečistopis  Písanie  

Editácia, úprava  Čítanie, písanie  

Príprava prezentácie  Rozprávanie, počúvanie, písanie  

Prezentácia  Rozprávanie, počúvanie  

 

10. Úloha učiteľa v projektovom vyučovaní  
     Straková (2013) charakterizuje rolu učiteľa v procese projektového vyučovania 
nasledovne. Tradične, úloha učiteľa v triede je robiť všetky rozhodnutia, viesť 
komunikáciu a rozhodnúť o tom, kto hovorí a kedy. Hlavná úloha učiteľa v tradičnej triede 
môže byť definovaná ako úloha kontrolná. Projektové vyučovanie si avšak vyžaduje 
zmenu, pretože počas projektu učiteľ musí povzbudzovať žiakov, správne identifikovať 
potreby jednotlivcov, podporiť ich rozvoj, poradiť a viesť. Tieto črty učiteľa sú typické pre 
facilitátora, moderátora skôr než pre kontrolóra.   
Učiteľ o projektovom vyučovaní stráca kontrolu v nasledujúcich sférach:  

– poradie aktivít (volia si žiaci),  

– jazykový vstup a výstup.  
 



Úloha učiteľa sa dá definovať nasledovne v jednotlivých fázach projektu:  
Prvotná úloha – vzbudiť záujem, usmerniť, korigovať nápady smerom ku zvolenej téme, 
naznačiť metódy práce, poradiť ohľadom harmonogramu projektu, pomôcť vybrať 
správny konečný produkt, zdôrazniť možné zdroje, odkiaľ by žiaci mohli čerpať materiál.  

Počas projektu – zdroj nápadov, poradca, rozhodca (v argumentoch).  
Konečná úloha – organizácia priestoru na prezentáciu, hodnotenie žiakov.  
     Straková (2013) ďalej uvádza, že práca na projekte môže byť veľmi prínosná pre 
žiakov. Žiaci používajú jazyk v reálnych situáciách, pre reálny dôvod a to dáva učeniu sa 
zmysel. Projektová práca stimuluje kreativitu, motivuje žiakov, preto, že žiaci cítia 
prirodzenú potrebu vyjadriť sa. Majú šancu rozhodnúť sa a to ich vedie k vyššiemu stupňu 
zodpovednosti za to, čo robia. Projekty poskytujú množstvo integrovaných aktivít, preto, 
že žiaci nielen, že využijú všetky jazykové zručnosti, ale poskytujú priestor aj pre slabších 
žiakov, aby sa zúčastnili a prispeli spôsobom, ktorým sú schopní.  

 
11. Možné problémy a ich riešenie 
     Projektové vyučovanie prináša aj možné riziká, s ktorými musíme počítať a mať 
pripravené aj ich riešenie. Pri projektovom vyučovaní hrozí nebezpečenstvo (pri 
nesprávnom výbere projektov), že vedomosti žiakov budú v porovnaní s tradičným 
vyučovaním menej systematické, menej usporiadané. Projektové vyučovanie je 
náročnejšie na spotrebu času a najmä na prípravu a schopnosti učiteľov, na zmenu ich 
postojov a návykov, na priestorové a materiálno technické vybavenie školy.  
     Straková (2013) uvádza nasledujúce možné problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť v 
priebehu projektového vyučovania. Uvádza, že učitelia sa veľakrát vzdajú pri prvom 
neúspechu z projektu. Dobrá analýza toho, čo sa nepodarilo a hľadanie možných riešení 
môžu zlepšiť podmienky pre ďalší úspešný projekt.   
Možné problémy a ich riešenia:  

1. potenciálny problém: Chýba u žiakov záujem alebo motivácia.  
Možné riešenie: Odsunúť projekt na neskôr (z dôvodu nepripravenosti žiakov).   
2. potenciálny problém: Niekoľko žiakov ruší priebeh ináč úspešného projektu.   
Možné riešenie: Rušivých žiakov treba rozdeliť do rôznych skupín. Povzbudiť žiakov, aby 
využili svoj talent a tvrdšie pracovali, aj tých najslabších v angličtine treba povzbudiť lebo 
môžu byť užitočný pre svoju skupinu (môžu byť organizačne schopní, pekne píšu, 
technicky zdatní, dobre fotia), je vhodné ich pred skupinou pre tieto ich zručnosti 
pochváliť. Keď niektorí žiaci nemajú ochotu spolupracovať, treba im dať tradičné 
cvičenia, kým ostatné robia na projekte.  
3. potenciálny problém: Žiaci používajú svoj vlastný jazyk namiesto angličtiny.  
Možné riešenie: Je to idealistické očakávať, že žiaci so základnými znalosťami jazyka 
budú používať len angličtinu počas celého projektu. Nie je to veľký problém, lebo pracujú 
s angličtinou, majú diskusiu so spolužiakmi v angličtine, prezentujú svoj projekt v 
angličtine. Môžu získať zručnosti prekladaním materiálov potrebných pre projekt.  
4. potenciálny problém: Žiaci robia chyby v jazyku.  
Možné riešenie: Hlavným cieľom projektu je posilnenie sebadôvery žiakov. Je potrebné 
si uvedomiť, či plná gramatická správnosť je potrebná počas písomného prejavu žiakov 
ale ináč najdôležitejší je záujem žiakov, odvaha hovoriť, používať anglický jazyk. 
Prehnaná oprava chýb by znamenala, že projekt bude v tej istej rovine ako akékoľvek iné 
cvičenie.  
5. potenciálny problém: Žiaci strácajú entuziazmus v priebehu projektu.   
Možné riešenie: Je dôležité žiakov uistiť a povzbudiť. Môže pomôcť prítomnosť kolegu, 
ktorý môže žiakov pochváliť.  
6. potenciálny problém: Pokazia sa vzťahy v skupinách a niektorí ţiaci odmietnu 
spolupracovať v skupine.  



Možné riešenie: Treba povzbudiť ľudí, aby vyriešili medzi sebou spory, aby sa rozprávali 
o svojich úspechoch.   

 
12. Súlad s cieľovými požiadavkami 
     Vyučovací predmet anglický jazyk patrí medzi všeobecnovzdelávacie predmety a je 
súčasťou vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia. Táto vzdelávacia oblasť je zameraná 
na postupné osvojovanie si jazyka, ktorý sa chápe ako nástroj myslenia, komunikácie a 
zdroj osobného a kultúrneho obohatenia človeka. Dôraz sa kladie na praktické využitie 
osvojených kompetencií, efektívnu komunikáciu, uvedomenie si a rešpektovanie 
kultúrnej a jazykovej rôznorodosti. Spolu s komunikačnými jazykovými kompetenciami 
sa rozvíjajú i všeobecné kompetencie, čo poskytuje priestor pre uplatnenie 
medzipredmetových vzťahov. V predmete anglický jazyk sa rozvíjajú všeobecné a 
komunikačné jazykové kompetencie v súlade so Spoločným európskym referenčným 
rámcom pre jazyky (ďalej aj SERR). Preto je pre nás dôležitým kritériom súlad 
projektového vyučovania s cieľovými požiadavkami na vedomosti a zručnosti 
maturantov z anglického jazyka B1. Spoločným názvom pre úrovne B1 a B2 je 
samostatný používateľ (independent user), čo predpokladá, že žiak aktívne pristupuje k 
získavaniu vedomostí nielen na hodinách anglického jazyka, ale i prostredníctvom 
všetkých dostupných médií (samoštúdium) v zhode so svojimi osobnými záujmami a 
profesijnou orientáciou.  
Súlad projektového vyučovania s charakteristikou predmetu:   

– počas projektového vyučovania si žiak postupne osvojuje jazyk,  

– dôraz sa kladie na praktické využitie osvojených kompetencií a na efektívnu 
komunikáciu, čo znamená že žiak vie prakticky využiť jazyk počas tvorby projektu a 
prezentácie projektu,  

– spolu s jazykovými kompetenciami sa rozvíjajú aj všeobecné kompetencie, čo 
poskytuje priestor pre uplatnenie medzipredmetových vzťahov – v projektovom 
vyučovaní využívajú poznatky z geografie, etiky, občianskej náuky a dejepisu,  

– predpokladá sa, že žiak aktívne pristupuje k získavaniu vedomostí, pomocou 
všetkých dostupných médií aj samoštúdiom – v projektovom vyučovaní žiak pracuje aj 
individuálne, čerpá zo zdrojov z internetu, z literatúry, využíva poznatky aj z iných 
vyučovacích predmetov.  

Žiak na úrovni B1 rozumie hlavným bodom zrozumiteľnej spisovnej vstupnej 
informácii o známych veciach, s ktorými sa pravidelne stretáva v škole, voľnom čase. 
Dokáže sa zorientovať vo väčšine situácií, ktoré môžu nastať počas cestovania v oblasti, 
kde sa hovorí týmto jazykom. Dokáže vytvoriť jednoduchý súvislý text na témy, ktoré sú 
mu známe alebo o ktoré sa osobne zaujíma. Dokáže opísať svoje skúsenosti a udalosti, 
sny, nádeje a ambície a stručne odôvodniť a vysvetliť svoje názory a plány.   

Počas projektového vyučovania pozorujeme splnenie nasledovných všeobecných 
kompetencií v súlade s cieľovými požiadavkami:  

Žiak dokáže získať nové vedomosti a rozvíjať svoje schopnosti uvedomelo, 
porovnávať reálie krajín, kde sa hovorí anglickým jazykom, s reáliami vlastnej krajiny, 
uplatňovať získané vedomosti a schopnosti v každodennom živote, chápať potrebu 
celoživotného vzdelávania sa v cudzom jazyku.  

Súlad projektového vyučovania s dosiahnutím jazykových kompetencií určených v 
cieľových požiadavkách na úrovni B1vidíme v schopnosti žiakov ovládať jazyk dostatočne 
na to, aby sa dohovorili a aby sa vyjadrovali s používaním dostačujúcej slovne zásoby len 
určitou mierou váhania, komunikovať primerane správne v známych kontextoch, 
ovládať gramatiku dobre, i keď badať vplyv materinského jazyka, vytvoriť súvislý text, 
ktorý je všeobecne zrozumiteľný.  



Sociolingválna kompetencia žiaka sa posilňuje projektovým vyučovaním. Žiak 
dokáže komunikovať v rôznych spoločenských pozíciách, používať verbálne a neverbálne 
výrazové prostriedky, používať širokú škálu jazykových funkcií.  

Pragmatické kompetencie určené v cieľových požiadavkách sú tiež v súlade s 
využívaním projektového vyučovania. Žiak dokáže pružne využívať široký rozsah 
jednoduchého jazyka, aby vyjadril väčšinu toho, čo chce vyjadriť, dokáže spojiť sériu 
jednotlivých kratších bodov do súvislého lineárneho celku a dokáže dostatočne presne 
vyjadriť hlavné body myšlienky alebo problému. Žiak dokáže funkčne využívať jazykové 
prostriedky na získavanie informácií, na vyjadrenie názorov a postojov.  

Pri plánovaní projektového vyučovania vždy sledujeme súlad s cieľovými 
požiadavkami na predmet.  
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 
 

1. Charakteristika projektového vyučovania ako jednej z foriem moderného vyučovania 
jazykov 

2. Klasifikácia projektov a ich vplyv na vyučovací proces 
3. Kritériá efektivity a úspešnosti projektového vyučovania 
4. Riešenie možných problémov v rámci projektového vyučovania 
5. Odporúčanie pre pedagogickú prax 
6. Diskusia  
 



 
13. Závery a odporúčania: 

 
Naše odporúčanie pre pedagogickú prax vyplýva z mojej praxe v koordinácii a realizácii 

medzinárodných, ale aj školských projektov, ktoré boli zamerané na zlepšenie jazykových 
zručností žiakov a na výmenu osvedčených postupov medzi školami zapojenými do 
projektov.  

Naše  odporúčanie pre kolegov, ktorí by chceli využiť projektovú metódu vo vyučovaní 
anglického jazyka môžeme zhrnúť nasledovne:  

– zvoliť si vhodnú skupinu žiakov pre projektovú činnosť,  

– premyslieť si čas potrebný pre realizáciu daného projektu a formu spolupráce žiakov,  

– zvoliť si tému na projekt v súlade s cieľovými požiadavkami na anglický jazyk,  

– premyslieť si cieľ projektu a stanoviť ho tak, aby bol reálny, dosiahnuteľný,  

– oboznámiť skupinu žiakov s očakávaniami učiteľa a vypočuť si očakávania žiakov,  

– rozdeliť úlohy a kompetencie medzi všetkými žiakmi  
(nájsť vhodnú úlohu aj pre jazykovo menej zdatného žiaka),  

– robiť si poznámky o priebehu projektu,  

– umožniť žiakom konzultácie s učiteľom,  

– motivovať a povzbudzovať žiakov počas celého projektu,  

– priebežne kontrolovať splnenie aj čiastkových cieľov projektu,  

– dbať o vhodnú prezentáciu výstupov,  

– ohodnotiť žiakov podľa stanovených kritérií,  

– premyslieť si po každej realizácii projektu silné a slabé stránky projektu a hľadať  
možné riešenia pre zlepšenie priebehu ďalšieho projektu.  

  
Za veľmi  dôležité odporúčanie považujeme nezľaknúť sa aj možného neúspechu z 

prvého projektu, ale vypočuť si spätnú väzbu od žiakov (čo sa im páčilo, nepáčilo na 
realizácii projektu a čo by zmenili).  

Tieto odporúčania môžu byť nápomocné a zdrojom inšpirácie pre mojich kolegov, ktorí 
riešia zvýšenie aktivity žiakov na hodinách anglického jazyka inou formou ako tradičným 
vyučovaním.  
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