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11. Manažérske zhrnutie: 
 

krátka anotácia : 

 

       Moderné technológie majú v súčasnosti obrovský vplyv na život jednotlivca i celú 

spoločnosť. Progresívne technológie našli svoje uplatnenie vo všetkých oblastiach nášho 

života. Platí to najmä pre komunikačné a informačné technológie, ktoré sa stali 

fenoménom súčasnosti. Informačné a komunikačné technológie zasiahli do všetkých 

oblastí ľudskej činnosti. Zvlášť intenzívne ovplyvňujú oblasť učenia a učenia sa. 

Moderné technológie, často označované ako informačno-komunikačné technológie (IKT), 

už niekoľko rokov patria medzi hlavné prostriedky modernizácie základných i stredných 

škôl na Slovensku. IKT sú veľmi široký pojem a také široké je aj ich využitie. Predovšetkým 

sú nástrojom, ktorý uľahčuje prácu pri získavaní, spracovaní a prezentovaní informácií. 

Ponúkajú rôzne formy digitálnej informácie – nielen textovú alebo grafickú, ale i zvukovú a 

obrazovú. Pomocou nich môžeme písať, čítať, kresliť, fotiť, nahrávať, znázorňovať, 

editovať, tlačiť, prehrávať alebo spoločne komunikovať. Ponúkajú aj možnosť posunúť 

vzťah učiteľa a žiaka na úroveň spolupráce pri vzdelávaní: žiak sa môže učiť samostatne, 

tvorivo, pracovať v interaktívnom prostredí individuálnym tempom, voliť si vlastné 

postupy, získavať informácie z rôznych zdrojov, prezentovať svoje výsledky, má možnosť 

kooperácie so spolužiakmi vo vlastnej, ale i v inej škole, porovnávať sa s inými, rozvíjať 

logické myslenie, robiť vlastné projekty. Učiteľ môže byť koordinátorom alebo poradcom 

pri vzdelávaní svojich žiakov. Má viac času venovať sa im individuálne a v skupinách, má 

širšie možnosti na získanie spätnej väzby, na overovanie vedomostí a formatívnu 

diagnostiku. 

 

http://priemyslovka.sk/pedagogicke-kluby/
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Moderné technológie vo vzdelávaní majú za cieľ podporovať učenie sa žiakov, ich 

aktivitu a kreativitu. Žiaci v primárnom vzdelávaní môžu moderné technológie používať 

na niekoľko činností:  

• pracovať s úlohami pripravenými učiteľom (napr. v programe MS Word, PowerPoint) 

• sledovať krátke prezentácie vytvorené učiteľom (napr. v programe MS PowerPoint),  

• pracovať s úlohami na interaktívnej tabuli,  

• pracovať s úlohami vybraných edukačných CD/DVD nosičov alebo vzdelávacích 

portálov,  

• počúvať a pozerať vybrané jazykové prejavy (napr. na Youtube), 

• mobilizáciu žiakov – počítač je vo výučbe niečo netradičné, čo žiakov upúta,  

• jeho komunikačnú funkciu a rýchlu dostupnosť informácií, 

• prezentovanie učiva – počítač umožňuje sprístupňovanie informácií formou    

   hypertextu,  

• učenie riešením problémov, 

• precvičovanie učiva, 

• individualizáciu úloh (žiakovi je možné zadať úlohy rôznej zložitosti s rozdielnou   

   časovou náročnosťou na jej riešenie),  

• okamžitú spätnú väzbu – správne riešenie sa fixuje, nesprávne sa odstraňuje,  

 kontrolu vyučovacieho procesu aj učenia sa (kontrola úloh počítačom) 

a diagnostikovanie žiakov (vyhodnotenie testov počítačom).  

Z  jazykového hľadiska moderné technológie žiakovi podstatne viac priblížia cieľový 

jazyk, ako to v minulosti dokázal učiteľ s niekoľkými nahrávkami. Samozrejme, je 

potrebné uvedomiť si, že autentický jazyk môže predstavovať pre žiakov problém 

v porozumení, ak je rozdiel medzi ich schopnosťou porozumieť a obsahom jazykového 

prejavu príliš veľký. Pri výbere autentickej nahrávky musí učiteľ zvážiť, či žiaci budú 

schopní s takýmto textom pracovať. Žiak nemusí nevyhnutne porozumieť každému slovu 

jazykového prejavu, ale jeho úloha môže byť obmedzená na zachytenie vybraných slov, 

na globálne porozumenie, na zaznamenanie nálady hovoriaceho a pod. 

Prostriedky IKT môžeme použiť v každej fáze vyučovacieho procesu. Motivačnú fázu 

môže učiteľ prostredníctvom počítača a projektoru obohatiť o ilustračný obrázok, 

zvukovú ukážku, videosekvenciu, jednoduchý úvodný test na zistenie doterajších 

vedomostí, prípadne môže získať názor na preberanú problematiku. V expozičnej fáze je 

možné okrem spomínaných prostriedkov využiť interaktívnu tabuľu s pripravenou 

prezentáciou, edukačný softvér, internet. Fixačná fáza vyučovania sa môže zamerať na 

použitie pracovných listov, kontrolné úlohy, na edukačný softvér alebo internet, kde 

môžu byť tieto prostriedky tiež sprístupnené. V diagnostickej fáze sa dajú využiť všetky 

uvedené prostriedky. Nezastupiteľné miesto v tejto fáze majú testy. Len od učiteľa závisí, 

aké možnosti použitia IKT na splnenie vzdelávacích cieľov využije. 

 



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

 

Tvorba výučbových materiálov (pracovných listov pre žiakov, školských testov) z cudzích 

jazykov pomocou Microsoft Word Microsoft Word (súčasť balíka MS Office) – v 

súčasnosti najrozšírenejší textový editor umožňuje vytvárať textové dokumenty, 

upravovať a formátovať ich, vkladať do textu obrázky, používať ďalšie grafické prvky 

a efekty a text vytlačiť. Rozvojom IKT sa publikovanie a príprava digitálnych učebných 

materiálov, medzi ktoré môžeme zaradiť aj pracovné listy, značne zjednodušila a 

skvalitnila. Kvalitne spracovaný pracovný list vyžaduje elementárne zručnosti práce 

s počítačom, tlačiarňou a internetom. G. Petty (1996) uvádza niekoľko dôležitých zásad 

pri tvorbe pracovných listov:  

 obsah pracovného listu má byť v súlade s učebnými osnovami a vzdelávacím 

štandardom,  

 pracovný list má spĺňať také funkcie, ktoré významne ovplyvnia priebeh a výsledky 

učebnej činnosti žiakov, 

 obsah by mal pôsobiť na rozvoj špecifických schopností a možností žiaka,  

 pracovný list by mal učivo rozširovať a prehlbovať,  

 úlohy majú podporovať aktivitu a tvorivosť žiaka a mali by obsahovať prvky 

problémového charakteru,  

 úlohy majú zabezpečiť aplikáciu teoretických vedomostí v praxi,  

 náročnosť úloh má vyhovovať vekovým osobitostiam a možnostiam žiakov,  

 odstupňovať náročnosť práce; na precvičenie zložitého úkonu potrebujú žiaci viac ako 

jeden príklad a radi postupujú krok po kroku,  

 prvé úlohy majú byť jednoduché, aby žiaci nadobudli sebadôveru,  

 pri úlohách vo fáze osvojovania a utvrdzovania má pracovný list obsahovať slovný 

opis, prípadne len výzvu na vykonanie nejakej činnosti (napr. žiaci dopĺňajú chýbajúce 

údaje – odpovedajú na otázky, správne frázy, opis obrázku...),  

 otázky rozčleniť na časti (ak je to možné), pri číslovaní úloh dať každej časti otázky 

vlastné číslo a úlohy vhodne zoradiť,  

 formulovať úlohy jednoznačne a zrozumiteľne (nesnažiť sa žiakov nachytať),  

 dbať o to, aby aspoň posledná otázka bola otvorená, aby žiaci mohli prejaviť vlastnú 

tvorivosť, aby sa nestalo, že žiaci, ktorí skôr vypracujú úlohy nebudú mať čo robiť,  

 vytvoriť čo najzaujímavejšie pracovné listy, vziať do úvahy súvislosť so životom žiakov, 

 klásť dôraz na verbálne prostriedky (jazyková a štylistická charakteristika textu) a na 

neverbálne prostriedky (obrazové prostriedky – tabuľky, schémy...),  

 nezabudnúť na dobrú grafickú úpravu (obrázky, typy písma, farba písma...) a 

zabezpečiť funkčnosť ilustrácií,  

 pracovný list nemá prekročiť svojím rozsahom jeden list,  

 nechať voľné okraje kvôli kopírovaniu minimálne 2 cm zhora aj zdola a 1 cm po 

okrajoch (pokiaľ si pracovné listy žiaci odkladajú do portfólia, ľavý okraj by mal byť 

minimálne 2 cm – pri obojstrannom kopírovaní to platí i pre pravý okraj),  

 urobiť si dostatok kópií pre všetkých žiakov a jednu pre seba. Pri návrhu učebných 

úloh je potrebné vychádzať z uplatňovania požiadaviek na: základné učivo, cieľ 

vyučovania, postup učenia.  



         

Rozvoj komunikačných zručností žiaka pomocou aplikácie MS PowerPoint K dispozícii je 

veľa profesionálnych multimediálnych produktov z najrôznejších oblastí a azda najviac z 

oblastí vyučovania jazykov. Ale aj dobre premyslená, s pedagogickým majstrovstvom 

pripravená multimediálna aplikácia, realizovaná v bežnom prezentačnom softvéri, napr. 

v MS PowerPoint, môže byť pre vyučovaciu hodinu veľkým prínosom. Prezentácie možno 

využívať pri všetkých fázach vyučovacieho procesu:  

 motivácia žiakov – obrázky, animácie, videosekvencie, zvuky,  

 výklad nového učiva – dôležité fakty sú na snímke prezentácie a žiaci sa tak učia robiť 

si poznámky a navyše texty môžu byť sprevádzané obrázkami, zvukmi, ktoré súvisia 

s učivom,  

 precvičovanie a upevňovanie nového učiva – učivo môžeme ukázať žiakom aj z iného 

pohľadu ako je v učebnici, je tu možnosť využiť snímky prezentácie ako pracovné listy,  

 opakovanie a vizuálne zhrnutie dôležitých faktov – v prezentácii môžeme zdôrazniť 

potrebné jazykové javy a využiť snímky pred opakovaním na test,  

 preverovanie vedomostí – vytvoriť prezentáciu vo forme testu, napr. snímku 

s obrázkami si môžeme nastaviť na vhodný interval a otestovať slovíčka. 
 

         Príprava prezentácie je pre učiteľa časovo náročnejšia ako príprava klasickej 

vyučovacej hodiny, ale vyučovanie anglického jazyka pomocou MS PowerPoint prezentácií 

v porovnaní s tradičným vyučovaním (tabule, učebnice a obrazov) prináša veľa výhod:  

 Demonštrovanie obrázkov, ktoré sa nenachádzajú v učebnici, ale sa dajú rýchlo nájsť 

na internete. Použiť sa dajú aj obrázky z CD, naskenované obrázky, čo je veľká výhoda 

v porovnaní s prácnym vyhľadávaním príslušného obrazu (situácie).  

 Vkladanie textu šetrí učiteľovi na hodine veľa času, ktorý by strávil písaním na tabuľu. 

Získaný čas môže venovať priebežnej kontrole, usmerňovaniu a povzbudzovaniu 

žiakov.  

 Využitie animácií – pohyb slov, písmen, viet alebo obrázkov vytvorený animáciou 

udržiava žiakov v napätí (čo nové sa objaví) a zároveň animácia vhodne dopĺňa výklad 

nového učiva.  

 Možnosť opakovaného použitia – jednu prezentáciu môže využiť viac učiteľov, 

navzájom si môžu prezentácie vymieňať.  

 Rýchla aktualizácia – možnosť vymeniť obrázky, text a prispôsobiť ich potrebám 

učiteľa. 

 Jasnejšie podanie inštrukcií k úlohe (žiaci jasne vidia všetky detaily), umožňuje - 

opakovanie podstatných faktov – deti udržia pozornosť dlhšie než na bežnej hodine - 

kontrola splnenia úloh – žiaci vidia správne riešenia, čo vedie k vyššej efektivite 

vyučovania.  

 Využitie prezentácie kombinovane – na prácu s celou triedou, aj na samostatnú prácu 

žiakov. Výhodou je, že môžeme použiť z prezentácie iba jednotlivé snímky. Dajú sa 

použiť v ktorejkoľvek             
 

Práca s výučbovými programami  v cudzích jazykoch 

Vedieť komunikovať v anglickom jazyku predstavuje zvládnutie a osvojenie si množstva 

poznatkov a zručností zo slovnej zásoby, gramatiky, písania a čítania v cudzom jazyku, 

komunikácie a podobne.  



 

Veľa možností využitia IKT poskytujú učiteľovi výučbové programy na CD alebo DVD. 

Multimediálne spracovaný výučbový program využíva živšie a príťažlivejšie formy 

spracovania učebnej látky pomocou animácie, textu, obrázkov, videosekvencií a iných. 

Každá z týchto častí môže byť sprevádzaná zvukom (hovoreným slovom). Monitor 

počítača sa vplyvom činnosti  žiaka neustále mení a pôsobí na všetky zmysly učiaceho sa. 

Takéto podmienky žiakovi umožnia ľahšie pochopiť, osvojovať a zapamätávať si nové 

poznatky a motivovať ho k väčšiemu záujmu o učenie sa. Nielen použitý prostriedok, ale 

najmä spôsob spracovania, prezentácia a štruktúra samotného obsahu učebnej látky 

vplývajú na proces osvojovania si učiva. Dôležitým momentom je aj správny spôsob 

používania a zaradenia multimediálnych výučbových programov do vyučovacieho 

procesu. Interaktivita ako základná vlastnosť multimediálneho výučbového programu 

umožňuje aktívne zapájanie žiaka do procesu učenia sa. Skutočná aktivita pri práci s 

výučbovým programom nespočíva len v kliknutí myšou na premietnutie nejakého 

dokumentu, jeho zastavenie, či výber správnej odpovede z ponúkaných možností. 

Výučbový program vyžaduje zapojenie intelektuálnych a kognitívnych schopností žiaka do 

procesu učenia sa. Aktivita žiaka podporuje najúčinnejšiu metódu vo vyučovacom procese 

– aktívne vyučovanie alebo učenie sa činnosťou. Práca s multimediálnym CD je pre žiakov 

veľmi príťažlivá – obsahuje hry, slovnú zásobu, gramatiku (všetko nahovorené rodenými 

hovorcami), ako aj testový materiál (žiak si môže otestovať svoje vedomosti bez 

zbytočného známkovania a stresovania sa na písomke); umožňuje žiakom aktívne získavať 

vedomosti z anglického jazyka (hravou formou precvičiť gramatiku, slovnú zásobu, 

pravopis slovíčok a pod.), ale aj počítačové zručnosti. Môžu si sami zvoliť tempo, ktoré im 

vyhovuje a kontrolovať si svoje vedomosti (spätnú väzbu o správnosti svojej odpovede). 

Výhodou je, že žiaci sú pri počítači vo dvojiciach, a tak si môžu pomáhať, ale aj porovnávať 

si vedomosti a súčasne sa učia spolupráci. Cieľom vyučovacích hodín anglického jazyka je 

neustále motivovanie a aktivizovanie žiakov tak, aby vlastnou činnosťou získavali nové 

poznatky a vedomosti, aby sami cítili potrebu komunikovať v anglickom jazyku. 

Multimediálne zdroje, zahŕňajúce výučbové CD, DVD, umožňujú žiakom interakciu 

s edukačným materiálom na obrazovke, permanentnú spätnú väzbu, rozvíjať jazykové 

schopnosti prostredníctvom rozličných aktivít a nahrávok výslovnosti. Multimediálne CD 

nosiče možno efektívne uplatniť vo všetkých fázach vyučovacieho procesu: 

 v motivačnej fáze – učivo sprostredkované zábavnou formou žiaka ihneď upúta,  

 v expozičnej fáze – poznanie skutočnosti z množstva demonštračných možností, čím 

si žiak lepšie osvojí preberané učivo,  

 vo fixačnej fáze – opakovanie a upevňovanie učiva možno realizovať vždy v nových a 

zmenených podmienkach – žiak má na výber viacero variant príkladov, na ktorých si 

môže upevňovať učivo,  

 v diagnostickej fáze – pri preverovaní osvojených vedomostí, časti hodiny ako 

pracovné listy, hry, na opakovanie určitej témy alebo na testovanie vedomostí. 

 



13. Závery a odporúčania: 

        
Súčasný rozvoj informačných technológií sa nevyhnutne musel prejaviť aj vo 

vzdelávacom procese, jeho modernizácii a zavádzaní nových technológií. Moderné 

technológie predstavujú veľký posun vo vyučovaní cudzích jazykov, pretože umožňujú 

v takej miere, ako nikdy doteraz, sprostredkovať priamy kontakt žiaka s jazykom. Musíme 

však upozorniť, že moderné technológie nemôžu úplne nahradiť základné elementy 

edukačného procesu. Jedným z nich je aj pedagóg, ktorý je dostatočne vzdelaný a zručný 

vo svojom odbore; je ochotný sa ďalej vzdelávať, prispôsobovať sa novým trendom a 

následne prispievať k rozvoju vyučovacích metód a techník. Nech už učiteľ použije 

najmodernejšiu didaktickú techniku podporenú progresívnymi vyučovacími metódami, 

alebo zaradí aj tradičné formy a postupy, vyučovací cieľ dosiahne len vtedy, ak budú žiaci 

dostatočne motivovaní a usilovní, ak budú mať vôľu učiť sa, ak budú mať kvalitný, 

zaujímavý a podnetný študijný materiál. 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) PhDr. Beáta Ceranová 
15. Dátum 18.10.2021 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) Mgr. Rastislav Friga 
18. Dátum 18.10.2021 
19. Podpis  

 


