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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Krátka anotácia:  

 

Oboznámenie sa s problematikou projektového vyučovania ako jedného z možných inovatívnych 
spôsobov vyučovacieho procesu. 
Možnosti využitia metódy projektového vyučovania na hodinách informatiky, aplikovanej 

informatiky a ekonomiky 

Diskusia a výmena skúseností medzi pedagógmi. 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

Téma stretnutia:  

Projektové vyučovanie na hodinách informatiky, aplikovanej informatiky a ekonomiky 

 

Inovatívne metódy výučby 

 

Na zasadnutí sme zhodnotili aktuálny stav využívania moderných vyučovacích metód. 
Konštatovali sme veľkú náročnosť výchovno-vzdelávacieho procesu v oblasti získavania záujmu 
žiakov o vyučovanie. V súčasnosti žiaci inklinujú k pasívnemu prijímaniu hotových poznatkov, ktoré 
iba v minimálnej miere sú schopní aplikovať v praxi. Záujem žiakov je potrebné získať zvýšením ich 
aktivity a kreativity na vyučovacích hodinách. 

Stretnutie členov klubu bolo venované problematike projektového vyučovania ako jedného 
z možných inovatívnych spôsobov vyučovacieho procesu. Projektové vyučovanie je efektívny spôsob 
výučby, pri ktorom môžeme využívať progresívne didaktické metódy, ako problémové vyučovanie, 
kooperatívne vyučovanie alebo diskusiu. Je významným inovačným prvkom, ktorého aplikovaním 
máme možnosť docieliť nárast výchovno – vzdelávacích výsledkov. Vychováva žiakov k 
samostatnosti a zodpovednosti, prekonáva napätie vo vzťahu učiteľ-žiak. V projektovom vyučovaní 
sa vo veľkej miere uplatňujú medzipredmetové vzťahy, pretože projektové úlohy často prekračujú 
hranice medzi jednotlivými vyučovacími predmetmi. 

 
Projekt 

Východiskom projektového vyučovania je projekt. Projekt je typom vzdelávacej stratégie 
založenej na aktívnom prístupe žiaka k vlastnému učeniu. Je jednou z najprirodzenejších foriem 
výučby. V rámci projektu je potrebné predložiť žiakom úlohu, ktorá by sa približovala skutočnej 
činnosti dospelých, čím sa zdôrazní praktický charakter projektu. Je vhodné, aby projekty mali 
podobu integrovaných tém, čím sa môžu využívať medzipredmetové vzťahy. 
 
Prostup pri riešení projektu 

1. Príprava projektu – učiteľ 

a. stanovenie:  
 cieľa – musí byť jasný, realizovateľný 
 času trvania – nesmie byť príliš krátky alebo príliš dlhý 
 miesta realizácie projektu – doma, v škole 

b. výber témy: 
 primeraná veku a schopnostiam žiakov,  
 prirodzená,  
 pravdivá,  
 významná pre život,  
 rozvíjajúca záujmy žiakov,  
 využívajúca poznatky z iných predmetov 

c. mapovanie témy: 

 príprava pracovných listov, vhodných úloh, literatúry 

d. formulácia zadania projektu 

e. zostavenie kostry projektu: 

 vypracovanie písomného zadania projektu, v ktorom je uvedený cieľ, 
obsah, časový harmonogram, doporučená literatúra, spôsob 
hodnotenia 



 

2. Realizácia projektu – žiak, učiteľ má rolu pomocníka, poradcu 

a. prípravná fáza – zbieranie materiálu, meranie, skúmanie problému 
b. vlastná realizácia 

 
3. Vyhodnotenie výsledkov projektu – prezentácia vlastnej práce a získaných výsledkov 

(obhajoba) 

a. priame – žiakmi, učiteľmi, ktorí prideľujú body jednotlivým prácam podľa stanovených 
kritérií, ako sú: obsah, rozsah, výstižnosť, originalita, technické spracovanie 

b. nepriame – testovanie úrovne osvojenia vedomostí a zručností 

Postavenie učiteľa v projektovom vyučovaní 

Učiteľ má tri hlavné funkcie: 

 usmerňujúcu, 

 konzultačnú, 

 hodnotiacu. 
 

Postavenie žiakov v projektovom vyučovaní 

Žiaci sú v projektovom vyučovaní: 

 plánovačmi a organizátormi činností (podľa vybranej podtémy), 

 organizátormi fungovania skupiny, 

 tvorcami produktu, 

 prezentátormi výsledkov riešení svojich úloh, 

 oponentmi, 

 hodnotiteľmi, 

 zodpovední za proces učenia. 
 

Učiteľ má pripraviť projektové vyučovanie tak, aby u žiakov rozvíjal: 

 kritické myslenie, 

 kooperatívne rozhodovanie, 

 učenie sa multidisciplinárnym prístupom, 

 zmysluplnosť učenia – využívanie poznatkov pri riešení spoločných projektov, 

 záujem identifikovať problémy a spoločné úsilie hľadať a navrhovať ich riešenia. 
 

 
Výmena skúseností 

 

Členovia klubu diskutovali o metóde projektového vyučovania, ako o jednej z aktivizujúcich 

metód vyúčby. Popísali výhody aj nevýhody projektového vyučovania v porovnaní s tradičnými 
spôsobmi výučby a zhodli sa na názore, že práve projektové vyučovanie je jednou z ciest 
modernizácie súčasnej školy 
 

 



13. Závery a odporúčania: 

 

 

 Dôkladne sa oboznámiť s metódou projektového vyučovania. 

 

 Zavádzaním projektového vyučovania na hodinách zvýšiť záujem žiakov o štúdium, 
podporovať u nich zmysluplnosť učenia – využívanie poznatkov pri riešení projektov, rozvíjať 
ich vzájomnú spoluprácu, naučiť ich identifikovať problémy a hľadať a navrhovať ich 
riešenia. 
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