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Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

Téma stretnutia:  

Možnosti uplatňovania medzipredmetových vzťahov na hodinách informatiky, aplikovanej 

informatiky, ekonomiky 

 
Dôležitou úlohou v oblasti rozvoja a modernizácie výchovy a vzdelávania na 

stredných školách je premena tradičného encyklopedicko – memorovacieho školstva na 

školstvo živé, tvorivé, pripravujúce žiakov pre prax. Cesta k dosiahnutiu tohto cieľa 

predpokladá zmeniť obsah vzdelávania, znížiť počet nepotrebných, nefunkčných informácií 

a nahradiť ich poznatkami potrebnými pre život. V súčasnosti sa stretávame s veľkým 

množstvom informácií z rôznych oblastí. Vzniká nevyhnutnosť tieto informácie triediť, 

vyberať si tie podstatné, osvojiť si ich a naučiť sa ich využívať. 

Poslaním vyučovania informatiky je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, 

postupov a techník používaných pri práci s informáciami. Buduje sa tak informatická kultúra, 

ktorá vedie k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej spoločnosti s rešpektovaním 

právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov. Tento cieľ je 

možné dosiahnuť prepojením predmetu informatika s inými predmetmi, teda uplatňovaním 

didaktickej zásady rešpektovania medzipredmetových vzťahov.  

Didaktická zásada rešpektovania medzipredmetových vzťahov vo výučbe vyžaduje, 

aby sa každý nový poznatok vytváral podľa možnosti na základe poznatkov iných vied. 

Uplatňovaním medzipredmetových vzťahov sa prekonáva poznatková izolovanosť, čo vedie 

k znižovaniu počtu nepotrebných, nefunkčných informácií a ich nahradzovaniu poznatkami 

potrebnými pre život. 

Realizácia medzipredmetových vzťahov vyžaduje spoluprácu vyučujúcich 

jednotlivých predmetov. Čím lepšie sa to podarí, tým užšie bude prepojenie medzi 

poznatkami žiakov v ich vedomí. Vyučujúci musí dokonale poznať obsah predmetu, 

požiadavky na kompetencie žiaka. Musí spolupracovať s ostatnými vyučujúcimi, s 

predmetovou komisiou. Dôležitým poslaním medzipredmetových vzťahov je cieľavedomé 

nadväzovanie vedomostí žiakov z iných vyučovacích predmetov, aktualizovanie vzťahov 

medzi poznatkami a javmi, odstránenie izolovanosti niektorých poznatkov. 

Pedagógovia by mali k vyučovaniu pristupovať premyslene. V maximálnej miere 

nadväzovať na predchádzajúce vedomosti a zručnosti získané z iných predmetov a ďalej ich 

rozvíjať, podporovať kompetencie žiakov k samostatnému učeniu, riešeniu problémov. 

Školská prax poskytuje dostatok príležitostí k medzipredmetovému učeniu. Využitím 



základných princípov projektového vyučovania je možné postupovať od riešenia 

jednotlivých úloh až po komplexné využitie získaných poznatkov a kompetencií pri 

vypracovávaní krátkodobých a dlhodobých školských projektov. Práve školské projekty 

poskytujú najväčšiu príležitosť pre rozvíjanie medzipredmetových vzťahov s školskej praxi. 

Projektové vyučovanie patrí medzi vyučovacie koncepcie, ktoré sú charakterizované 

najvyšším stupňom samostatnosti poznávacej činnosti žiakov. Je chápané ako doplnok ku 

klasickému vyučovaniu, ktorý umožňuje prehlbovať a rozširovať kvalitu učenia (podľa 

Bajtoš, 2003).  

Z pohľadu žiaka sa pri projektovom vyučovaní od neho očakáva:  

 má aspoň základné vedomosti z danej oblasti, 

 učí sa samostatnosti,  

 rieši vzniknuté problémy, 

 prejavuje svoju tvorivosť a organizačné schopnosti, 

 analyzuje a vyhodnocuje získané poznatky,  

 pracuje s odbornými textami v rôznej podobe, 

 pracuje s modernými technológiami, 

 triedi informácie, posudzuje ich pravdivosť, 

 hodnotí svoju prácu a vyslovuje závery, ku ktorým dospel, 

 prezentuje a obhajuje svoju prácu. 

 

Na základe uvedeného môžeme projektové vyučovanie charakterizovať ako jednu z 

foriem, ako dosiahnuť u žiakov komplexný pohľad na určitú problematiku a súčasne ako 

jednu z možností, ako ich motivovať k vyhľadávaniu informácií. 

 

Realizácia projektového vyučovania má tri základné fázy: 

 príprava – výber témy, stanovenie cieľov a úloh, premyslenie organizácie pri 

realizácii, 

 realizácia – organizácia práce, zber, triedenie, vyhodnocovanie a spracovávanie 

získaných informácií,  

 hodnotenie – prezentácia a obhajoba vlastnej práce žiakom, hodnotenie projektu 

spolužiakmi, zhodnotenie splnenie cieľov projektu vyučujúcim.  

 



Pri zadávaní projektu je vhodné držať sa nasledujúcich zásad: 

 zadanie by malo byť motivujúce a jasne formulované, 

 jasne stanovený cieľ, 

 oboznámiť žiakov s cieľom, 

 oboznámiť s organizáciou projektu, 

 oboznámiť s formou projektu, jeho obsahom a rozsahom. 

 

V súvislosti s projektovým vyučovaním je nutné uvedomiť si fakt, že pri samotnej 

realizácii projektu je činnosť učiteľa posunutá do pozície radcu, koordinátora a človeka, 

ktorý vie povzbudiť, poradiť a nájsť správnu cestu k požadovanému cieľu. Hodnotenie 

projektu je náročná disciplína a odvíja sa do značnej miery od požiadaviek na projekt. Je 

vhodné pri hodnotení zohľadniť vlastné prínosy a nápady pri spracovaní projektu. 

 

 

12. Závery a odporúčania: 

Cieľom dnešného stretnutia bolo oboznámiť sa s didaktickou zásadou uplatňovania 

medzipredmetových vzťahov vo výučbe. 

Využívanie metódy projektového vyučovania, je ideálnou formou výučby založenou na 

využívaní medzipredmetových vzťahov. 
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