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I. Úvod 

     Projekt Erasmus + SOCIRES sa zameriava na aktuálnu a zaujímavú tému: rozvoj sociálnych 

a občianskych kompetencií - kľúčové kompetencie navrhnuté Európskou komisiou a základné 

v spoločnosti založenej na vedomostiach. 

     Tieto kompetencie sú prítomné v učebných osnovách predmetov Občianska náuka a Etická 

výchova. Tieto predmety sa vyučujú v triedach II. stupňa základných škôl.  

     V posledných desaťročiach prechádza naše školstvo dôležitými zmenami. Žijeme v 

informačnej spoločnosti s globálnou ekonomikou, kde dennodenne dochádza k 

technologickým prevratom. Internet, mobilné telefóny, sociálne siete sa veľmi rozvinuli a 

informačný tok presahuje limit akýkoľvek predstáv. Vchádzame do novej éry: digitálnej  éry. 

     Svet a spoločnosť v ktorej žijeme sa radikálne mení. Dnešné deti a mladí ľudia žijú 

interaktívne, trávia čas s telefónom v ruke, sú súčasťou virtuálnych spoločenstiev, hľadajú 

online riešenia problémov, s ktorými sa stretávajú. Dnešní mladí ľudia sú to občania 

digitálneho veku.   

     S príchodom tejto novej etapy ľudských dejín a sociálno-občianskych zručností, ktoré 

potrebujú mladí občania, je potrebné ich aktualizovať. Rozdiely medzi motiváciou a 

manipuláciou sú čoraz nejasné. Empatie, priateľstvo, solidarita a ďalšie zložky sociálno-

občianskeho vzdelávania dostávajú novú perspektívu.  

     Okrem toho, digitálna technológia priniesla pre našich študentov nové výzvy, vytvorila však 

aj väčšie bariéry medzi učiteľmi (generácia Y) a žiakmi (generácia Z). Väčšinou sa však učiteľ 

musí naučiť nové spoločensko-občianske zručnosti, aby ich dokázal naučiť svojich žiakov 

a študentov.  V digitálnom veku mnohé deti ovládajú oveľa lepšie nové zariadenia než ich 

rodičia a dokonca aj ich učitelia. Z tohto dôvodu sa projektový tím rozhodol vypracovať kurz 

pre študentov, ako aj sprievodcu pre učiteľov. Projekt Socires pomôže pripraviť študentov a 

učiteľov prostredníctvom vybraných tém v rozvoji sociálno-občianskych kompetencií. 

     Jednotlivé témy neboli jasne stanovené predtým, ako bol projekt predložený. Projektový 

tím chcel dať učiteľom príležitosť navrhnúť témy a nápady v súlade s cieľmi a potrebami 

projektu. Výberu tém sa zúčastnili aj žiaci a študenti. Viac ako 100 učiteľov a desiatky 

študentov zo všetkých partnerských krajín sa podieľalo na výbere navrhnutých tém.  Aj tento 

fakt dáva projektovým partnerom istotu o prezentovaných koncepciách a obsahu. 

 

 

 



II. Hodnotenie súčasnej situácie v oblasti vzdelávania v partnerských krajinách 

 

II.1 Programy, obsah, činnosti 

     Sociálno-občianske vzdelávanie je súčasťou učebných osnov vo všetkých partnerských 

krajinách, existujú však isté dôležité rozdiely. V Grécku, Maďarsku, Rumunsku a aj na  

Slovensku je sociálno-občianske vzdelávanie realizované v samostatných predmetoch  s 

určitým počtom hodín týždenne. Česká republika a Taliansko učia občiansku výchovu  

interdisciplinárne  alebo na  hodinách dejepisu. Je zrejmé, že vo všetkých partnerských 

krajinách je jasná potreba predĺžiť dobu určených na rozvoj sociálnych a občianskych 

kompetencií. 

 

     Čechy 

     V Čechách v  roku 2004 došlo k reforme vzdelávacieho systému, čím sa vytvoril 

nový rámcový vzdelávací program pre gymnáziá. Zručnosti v tomto projekte Erasmus + sú 

zručnosti, ktoré sú súčasťou vzdelávania hlavných tém: 

 Človek a spoločnosť (školstvo, mesto, región, krajina, kultúrny život, občianska 

spoločnosť, medziľudské vzťahy, práva a povinnosti, ľudské práva, atď)  

 Štát a právo (miestne orgány, administratíva, demokratické princípy, legislatívny 

systém, volebný systém, rozhodovanie, zásady demokracie atď.). 

     Kľúčové zručnosti ktoré sú dôležité pre osobný rozvoj: 

a) sociálne a osobnostné schopnosti (spolupráca a tímová práca, pochopenie, potreba 

spolupráce na dosiahnutí úloh, potreba  rešpektovať odlišné názory, vytváranie pozitívneho 

obrazu o sebe samom, atď.  

b) občianske zručnosti (byť schopný empatie, odmietanie násilia alebo týranie, pochopiť a 

rešpektovať práva a povinnosti školy, a to nielen správať sa zodpovedne v krízových situáciách, 

atď.)  

     Medzipredmetové témy sa zaoberajú aktuálnymi otázkami súčasnej spoločnosti a sú 

dôležitou a neodmysliteľnou súčasťou vzdelávania. Patria sem: mravná výchova, osobnostný 

rozvoj a sociálna výchova (sebavedomie, medziľudské vzťahy, riešenie problémov, 

rozhodovanie), výchova k demokracii (občianskej spoločnosti, spôsoby, ako aplikovať 

demokratické princípy, účasť študentov na živote komunity, atď.).  

     Rámcový vzdelávací program bol zavedený postupne do všetkých tried stredoškolského 

vzdelávania s malými rozdielmi.  

 

 



     Grécko 

     Vzdelávací systém v Grécku je charakterizovaný výskytom mnohých zákonov a 

vyhlášok Ministerstva školstva a kultúry. Čo sa týka občianskej výchovy a  národného 

programu pre základné a stredné školy je vzdelávanie organizované v troch pilieroch ktoré sú 

na sebe závislé.  

Piliere: 

 a) udržiavať verejnú diskusiu, podporovať a chrániť spoločné dobro,  

b) vzdelávanie mladých ľudí, aby pochopili koncepty identity, tolerancie, vzájomnosti,  

c) schopnosť študentov  asertívnym spôsobom využívať príležitosti ponúkané demokratickými 

inštitúciami. 

    V základnom a strednom školstve sa vzdeláva  občianska  výchova integrovane, ale aj ako 

samostatný predmet. V treťom ročníku nižšieho stredoškolského vzdelávania sa sociálno-

občianske vzdelávanie vyučuje dvakrát týždenne. Neskôr sa vzdeláva  legislatívny systém a 

demokratické inštitúcie. 

     Pokrývajú zručnosti, ako je riešenie konfliktov, občianska zodpovednosť, kompetencia 

nadviazať pozitívne vzťahy, odmietanie násilia a útlaku, rozhodovanie atď. Školský systém sa 

usiluje sa o to, aby sa využívali účinné výučbové modely, ktoré sa zameriavajú viac na výskum, 

spoluprácu a akciu. 

 

     Maďarsko 

     Maďarský vzdelávací systém je modelovaný už stáročia.  Zameriava sa skôr na 

fakty a menej na vedomosti a rozvoj zručností. Existuje veľa diskusií o potrebe prejsť na nácvik 

zručností výučbu orientovanú na zmeny,  tieto totiž nie sú dostatočne  viditeľné. 

     Sociálna a občianska výchova sa vyučuje v hodinách dejepisu v ôsmej triede. Je potrebné 

povedať, že účinnosť vzdelávania je nízka a  nemá ďalšiu nadväznosť na strednej škole. 

     Zaoberá sa témami: demokracia, večierky, hlasovací systém, ústava atď. Tieto témy sa 

objavia v  V a VI ročníku a sú zamerané na  vzdelávanie sociálnych, občianskych 

a ekonomických kompetencií. 

     V XII ročníku je občianska výchova súčasťou hodín dejepisu v pomere podobnom ako v VIII 

ročníku. Tam je navyše pracovný zošit, ktorý usiluje o zlepšenie sociálnych a občianskych 

zručností. Tak, stredoškoláci získajú  viac informácií o tejto problematike. Problém 

maďarského vzdelávacieho systému súvisí s príspevkami odborníkov.  

 

 

 



     Taliansko 

      Národné kurikulum uvádza, že žiaci vo veku 6-14 rokov, a študenti vo veku  

medzi 15 a 19 rokom získali sociálne zručnosti a občianske kompetencie v histórii, zemepise a 

spoločenských vedách.      Aby bola zaistená znalosť pluralizmu študenti študujú aj túto oblasť 

a  učia sa rešpektovať štatút autonómnych oblastí. Vzdelávacie programy autonómnej 

provincie Trento vyžaduje, aby všetky školy zaviedli  vzdelávacie aktivity vedúce k aktívnej 

občianskej angažovanosti. 

     Sociálne a občianske kompetencie sú súčasťou talianskeho vzdelávacieho systému nielen 

vo forme prierezových aktivít ale aj ako samostatný predmet.  Všetky vzdelávacie subjekty by 

mali prispieť k formovaniu týchto zručností. 

                   

     Rumunsko 

     Národné kurikulum poskytuje zručnosti, hodnoty a postoje k osobnému a sociálnemu 

rozvoju. V primárnom vzdelávaní  sa kultúra k občianstvu vyučuje v III. a IV. ročníku jednu hodinu za 

týždeň. 

     Na gymnáziu došlo k významným zmenám. Pred rokom 2017 vzdelanie predmetu 

Občianska kultúra bola realizovaná iba v VII a VIII ročníku. Nový pohľad a zlepšenie kľúčových 

zručností priniesla Sociálna výchova ktorá bola zavedená od V ročníka. Postupne sa bude 

vzdelávať  až do VIII. ročníka.  Jej obsahom budú otázky týkajúce sa: rozvoja kritického 

myslenia, práv detí, medzikultúrne vzdelávanie, výchovy k demokratickému občianstvu, 

finančné vzdelávanie atď. Nový predmet  patrí pod kurikulárnou oblasti Človek a spoločnosť 

a zvyčajne ho vyučujú  učiteľa dejepisu. 

 

     Slovensko 

     Občianske vzdelávanie sa vyučuje na základných a stredných školách. Témy pomáhajú  

študentom pochopiť históriu a štruktúru inštitúcií, ale tiež stimulujú žiakov zapojiť sa do spoločenského 

a politického života a tiež presadzovaní základných hodnôt súčasnej spoločnosti. 

Ďalšími témami ktoré sú obsiahnuté vo vzdelávacích štandardoch témy: rodina, škola, mesto, región, 

Európska únia, demokracia, práva a povinností, základy práva a ekonómie. 

 

II. 2 Správne postupy 

     Všetky partnerské krajiny sú ochotné a schopné aktívne sa zapájať a participovať na vytvorení  

vyučovacích metód, ktoré podporia vzdelávanie sociálnych a občianskych kompetencií. Učebné 

stratégie sú určené pre študentov a zahŕňajú priamu účasť na spoločenskom živote komunity, ku 

ktorému skupina patrí. Spoločne chceme vytvoriť čo najviac autentických  vzdelávacích  činností aby 

boli užitočné pre  budúce generácie - občanov digitálnemu veku. 

 



     Čechy  

     Medzi najčastejšie používané metódy v oblasti spoločenskej zodpovednosti a 

občianskej výchovy patrí  diskusia a projektové vyučovanie. Projektové vyučovanie sa využíva 

ako metóda využitia poznatkov z rôznych vyučovacích predmetov. Projekt je komplexná 

činnosť, pri ktorej študent musí nájsť riešenie nejakého konkrétneho problému, týkajúce sa 

reálneho života. 

    Grécko  

     Používané metódy sú obsiahnuté v učebných osnovách. Dôležitým nástrojom je 

diskusia o politických a sociálnych otázkach. Spôsob, akým táto debata prebieha je veľmi dôležitý. 

Komunikácia ovplyvňuje  sociálne postoje študentov. Aktívna účasť na rôznych školských aktivitách, 

vyvíjanie ich iniciatívy a možnosť získať pozíciu, postavenie v skupine formuje mladého človeka. Aj toto 

je súčasťou učebných osnov. 

     Maďarsko  

     V súčasnosti  nastáva potreba a pochopenie toho, že je potrebné sústrediť sa na 

aktívne participatívne metódy. Učitelia začali používať špecifickú metodológiu, ktorá dáva 

väčšiu slobodu a nezávislosť vzdelávaniu. Ide o charakteristiku prítomnú najmä na základnej 

úrovni, ale aj na vyššej sekundárnej úrovni. Medzi použité metódy patria: diskusia, krátke 

expozície v ppt. študentov alebo učiteľov, spolupráca, písanie esejí atď. Avšak aj učitelia by 

potrebovali odbornú prípravu v oblasti rozvoja sociálno-občianskych kompetencií v digitálnom 

veku. Študenti používajú technológie viac než ich učitelia a existuje veľká nezrovnalosť medzi 

generáciou  žiakov,  generáciou rodičov  a učiteľov.   

     Taliansko 

      Všetky školy v Taliansku musia realizovať projekty a aktivity zamerané na 

podporu občianskych kompetencií  žiakov, pre získavanie poznatkov o regionálnych, 

národných a európskych inštitúciách. Veľmi zaujímavá aktivita prebieha na sekundárnej 

úrovni, kde sa študenti zaoberajú  občianskymi  aktivitami tým, že tvoria Radu študentov, ktorá 

má rôzne povinnosti a navrhuje opatrenia na riešenie z radov študentov. Navyše, autonómna 

provincia Trento  a ďalšie študentské rady - mládež provincie stanovili, aby navrhli opatrenia 

týkajúce sa záujmov a potrieb mladých ľudí v regióne. Projekty, v ktorých si žiaci stanovili 

potrebu poznať sociálne práva a povinnosti, sú: Celosvetová školská autonómna provincia 

Trento; Vzdelávanie pre občanov - Provicia Varese, Konferencia "Život v 21. storočí - akú školu 

môže robiť?" - Združenie TreeLLLe. 

     Rumunsko 

Osvedčené postupy a prístupy používané učiteľmi na všetkých úrovniach 

vzdelávania sú vztiahnuté na pochopenie kľúčových pojmov, prepojenie teórie do 

každodennej práce, rešpektovanie názorov ostatných, podporovanie kritického myslenia, 

znalosť hodnôt a princípov demokracie, prediskutovávať  fakty / udalosti v reálnom živote, 

propagácia tolerancie ako hlavný  cieľ demokratickej spoločnosti, ľudských práv, 

zodpovednosti, účasti na rozhodovaní atď 



     Slovensko  

Osvedčené postupy sú zamerané na pochopenie dôležitosti každého jedinca v 

spoločnosti, prepojenie teórie s praxou, účasť na spoločenskom živote, pomocou verbálnej 

a nonverbálnej  informácie, znalosti hodnoty demokracie, ľudských práv, atď. Postupy a 

prístupy sú používané učiteľmi na všetkých úrovniach vzdelávania. Najviac sa zameriavajú na 

pochopenie kľúčových pojmov, prepojenie teórie do každodennej práce, rešpektovanie 

názorov ostatných, podporovanie kritického myslenia, znalosť hodnôt a princípov demokracie. 

 

II.3  Aspekty toho, ako sa študenti učia, ako dokážu prijímať a v praxi 

realizovať práva a sociálnu zodpovednosť 

     Dnešná generácia, aj keď si uvedomuje dôležitosť jedinca v spoločnosti, vie  veľmi málo o 

význame sociálnych a občianskych kompetencií. Všetky partnerské školy uznávajú potrebu 

záväzných  teoretických  aspektov  a tiež potrebu  prakticky rozvíjať hlboké občianske postoje 

medzi mladými ľuďmi. 

     Čechy  

     Každý študent si musí uvedomiť, že je chránený ústavou v ktorej sú definované  

ľudské práva a tiež práva dieťaťa.  Aby to dokázal, mal by vedieť lepšie pochopiť podstatu, 

povahu a charakteristiky týchto práv. 

     Grécko  

     Iba študenti ktorí sa podieľajú na rozhodovacích procesoch môžu naozaj 

pochopiť a uplatňovať sociálne a občianske kompetencie. Preto sa naša škola sa zameriava na 

ich integráciu a ich vytváranie  pod dohľadom učiteľov a v súlade s predpismi. 

     Maďarsko 

     V ôsmej triede už skoro pri konci základnej školy, študenti vykazujú len malý 

záujem o občiansku výchovu. Na strednej škole, občianske aktivity prebiehajú na hodinách 

dejepisu a študenti získajú hlbšie vedomosti. Všeobecne však možno povedať, sociálne a 

občianske kompetencie vyvolávajú veľký záujem. 

     Taliansko 

     Hoci školský systém poskytuje jasné opatrenia na  zoznámenie sa so základnými 

princípmi demokracie, zapojenie študentov je často nerovnomerné. Všeobecne platí, že praxi 

sa rešpektujú práva občanov, ale často vidíme len malý záujem o osobné hlboké znalosti 

jednotlivcov. 

     Rumunsko 

     Sociálne zručnosti možno rozvíjať iba prostredníctvom praxe. Zapojenie 

študentov by sa malo začať od najútlejšieho veku, aby sa dospelo k neskoršiemu pochopeniu 

a rešpektovaniu demokratických hodnôt. V predchádzajúcom školskom roku sa všetci školskí 



študenti zúčastnili národného projektu - dostaneme zelenú. Žiaci boli zapojení do 

dobrovoľníckej činnosti pri rozhodovaní v súvislosti s realizáciou projektu a naučil a 

aplikovanej sociálne práva a povinnosti. 

     Slovensko 

     Mladí ľudia súhlasia s tým, že dobrý občan je zákonodarca, ktorý má práva  a 

povinnosti. Príliš málo ľudí je však takých, ktorí sa chcú aktívne zúčastniť politického života. 

Pretrváva veľký záujem charitatívnych a občianskych organizácií, ktoré sa domnievajú že môžu 

zlepšiť niektoré aspekty spoločnosti. 

 

II.4 Podporné materiály 

     V žiadnej z partnerských krajín neexistujú špecifické materiály na výučbu sociálnej 

zodpovednosti; Učitelia väčšinou odkazujú na osnovy a školské dokumenty, ktoré poskytujú 

návrhy a odporúčania. To však neznamená, že vôbec neexistuje podporný materiál pre 

učiteľov. Na záver príručky pre učiteľa sa vytvorí a pripojí bibliografia. 

     Čechy 

     Neexistujú žiadne špecifické podporné materiály na rozvoj sociálnej 

zodpovednosti. K dispozícii sú rôzne publikácie o spoločenskej zodpovednosti organizácií a 

iných inštitúcií. 

     Grécko 

     Existujúca bibliografia nie je konkrétna. Učitelia používajú  všeobecné zásady a 

poskytnuté odporúčania ministerstva školstva,  používajú učebnice  a ďalšie pomocné 

materiály. Snažia sa  naučiť študentov  riešiť konflikty, aby sa dokázali zapojiť do diskusií 

a podporujú  potrebu dialógu. 

     Maďarsko 

Nachádzajú sa tu publikácie anglických autorov, ako je napríklad  Dr Linda Metcalf, 

Jim Taylor, Paul Ginnis atď... Sú to knihy, nie učebnice alebo učebné materiály. 

     Taliansko 

     Podnety a návrhy  učiteľov majú zásadný význam pre národné kurikulum 

a ďalšie  právne  dokumenty a smernice  pre rôzne úrovne vzdelania. 

     Rumunsko 

     Dokumenty a podporné materiály používané učiteľmi sú: učebné osnovy pre 

občiansku  výchovu, sociálny, osobný rozvoj, národný štatistický inštitút, vyhlásenie o ľudských 

právach, učebnice a on-line zdroje. Manuály sú odlišné a v súčasnosti ich vyberá národná 

komisia. 

 



     Slovensko 

     Bibliografický zoznam bude zahrnutý v príručke učiteľa. Podnety a návrhy  

učiteľov majú zásadný význam pre národné kurikulum a ďalšie  právne  dokumenty. 

Dokumenty a podporné materiály používané učiteľmi sú učebné osnovy pre občiansku  

výchovu, sociálny, osobný rozvoj, národný štatistický inštitút, vyhlásenie o ľudských právach, 

učebnice a on-line zdroje. 

 

II.5 Metódy výučby 

     Vo všetkých partnerských krajinách existuje široká škála výučbových metód. Hoci tradičné 

metódy sa zdajú byť najpoužívanejšie, technologické a sociálne zmeny ku ktorým došlo v 

posledných rokoch, sa prikláňali k používaniu inovatívnych metód. Najčastejšie sú dva 

prístupy: zavedenie aktivít zameraných na študentov a pravidelné využívanie nových IKT 

technológií. 

     Čechy 

     Podľa najnovších prieskumov sú najpoužívanejšie vyučovacie metódy 

vysvetlenie, expozícia a demonštrácia. Učitelia tiež používajú špecifické príručky a pomocné 

pracoviská. Priame zážitkové aktivity sú veľmi dôležité a často sa používajú. 

     Grécko 

     Najčastejšie používané metódy sú skupinová práca, hranie rolí, prípadová 

štúdia, textová analýza, predná správa, atď. 

     Maďarsko 

     Klasické činnosti sú prvoradé a používané vo veľkej miere vo všetkých 

ročníkoch. Aj keď existuje túžba zmeniť tieto metódy, nejde to tak rýchlo. Učitelia sú 

prepracovaní a nemajú dostatok času a energie, aby uplatňovali moderné / inovatívne 

metódy.  

     Taliansko 

     Metódy výučby v Taliansku sú stále založené na klasických aktivitách. V 

priebehu posledných desiatich rokov sa vzdelávací systém a učitelia postupne presunuli k 

zavádzaniu inovatívnych metód, laboratórnych aktivít, spájanie tried, integrácii nových 

technológií do výučbových aktivít atď. 

     Rumunsko 

     Výučbové metódy používané na rozvoj občianskych kompetencií sú: diskusia, 

projekt, esej, hranie rolí, brainstorming, prípadová štúdia, textová analýza. 

 

 



     Slovensko 

     Medzi vyučovacie metódy využívané na rozvoj občianskych kompetencií 

zaraďujeme: diskusiu, projektové vyučovanie, exkurzie, hranie rolí atď. 

 

II. 6 Používanie technológií v procese vyučovania a učenia 

     Používanie IKT vo výučbe je bežné vo všetkých partnerských krajinách. Aj keď sa študenti 

cítia v pohode, nástroje IKT nie sú súčasťou každodenných hodín. Ponúkaný potenciál je 

obrovský a niektoré krajiny napr.  Taliansko,  zaviedli pravidelné používanie v zmysle  smerníc 

EÚ. 

     Čechy 

     V poslednej dobe je používanie technológií v triede čoraz častejšie: tabule, e-

lúč, tablety, chytrý telefón; učitelia vytvárajú digitálny obsah, ktorý uľahčuje učenie a výmenu 

názorov na konkrétnych platformách. 

     Grécko 

     Nástroje IKT sa vo vzdelávacom procese po prvýkrát používali v Grécku v roku 

1990. Hlavným cieľom bolo získať nové zručnosti (učitelia aj žiaci). Teraz sa používa množstvo 

nástrojov: tabule, prezentačné tabule, moodle platformy, tablety, video súbory atď. 

     Maďarsko 

     Hoci Maďarsko patrí medzi prvé krajiny, ktoré používajú elektronické 

vyučovacie techniky, menej ako 50% učiteľov pravidelne používa elektronické prostriedky. 

Najčastejšie sa používajú prezentácie. Iba 5% učiteľov vyučuje prostredníctvom mobilného  

telefónu. Chceme tento percentuálny podiel zlepšiť. 

     Taliansko 

     Štát investoval do zavádzania nových technológií  a do vzdelávacieho procesu. 

V roku 2015 bol implementovaný Národný plán pre digitálnu školu - plán realizovaný aj v 

provincii Trento. Jeho ciele sú: zlepšenie digitálnych zručností, vzdelávanie učiteľov, 

vytvorenie "poradcu / digitálneho experta" v každej škole, rozšírenie širokopásmového 

pripojenia atď. 

     Rumunsko 

     V roku 2014 Eurostat meral počet rôznych počítačových aktivít vykonávaných 

mladými ľuďmi. Iba 14% adolescentov vo veku 16 až 19 rokov používalo počítač pre viac ako 4 

rôzne činnosti, v porovnaní so 41% pre zvyšok Európskej únie. V štúdii Microsoft Partners in 

Learning, 3 z 5 učiteľov používajú IKT vo výučbe a 2 z 5 učiacich sa žiakov. Stále existuje jasná 

potreba účinnej a častej integrácie nástrojov IKT do vzdelávacieho procesu a potrebu odbornej 

prípravy učiteľov. 



     Slovensko 

     IKT sa vyučujú na základnej aj sekundárnej úrovni. Skladá sa z dvoch častí: prvá 

sa týka prípravy digitálnych zručností a druhá je použitie nástrojov IKT na riešenie problémov, 

vyjadrenie názorov atď. 

 

 II.7 Používanie inteligentných telefónov vo vyučovaní a učení 

     Používanie inteligentných telefónov vo vyučovaní v partnerských krajinách takmer 

neexistuje. V niektorých krajinách je to zakázané - Grécko a Maďarsko. Iné krajiny stále 

diskutujú, či môžu byť používané v škole (Taliansko) a ďalší ich používajú občas (Česká 

republika, Rumunsko, Slovensko). Z týchto dôvodov je nutné si uvedomiť, že tieto zariadenia 

sa stávajú nevyhnutnou súčasťou preťahovanie ľudí ešte dôležitejšie ako v počítači alebo 

tablete. 

     Čechy 

     Použitie telefónov vo výučbe práve začalo v Českej republike. Učebné aplikácie 

rastú pomaly a ich použitie závisí aj od finančných faktorov. 

     Grécko 

     Používanie mobilných telefónov je zakázané v Grécku. Nemali by sme ich však 

používať vo vzdelávacích aktivitách? Pri vhodnom používaní môžu poskytnúť prístup k 

rozmanitým a atraktívnym vzdelávacím materiálom. 

     Maďarsko 

     Až doteraz boli mobilné telefóny zakázané v školách. V niektorých školách však 

existujú izolované prípady, písomné práce a demonštratívne hodiny. Percento ich využitia je 

stále nižšie ako 5%, a to napriek skutočnosti, že študenti vedia, ako sa používajú oveľa lepšie 

ako ich učitelia alebo rodičia. 

     Taliansko 

     V Taliansku sa stále diskutuje o myšlienke používania mobilných telefónov na 

účely výučby. Zatiaľ neexistujú jasné pravidlá a každá škola môže prijať opatrenia, ktoré 

považuje za potrebné. Avšak ich využitie vo vzdelávacom procese je takmer nulové. 

     Rumunsko 

     Všeobecne platí, že zavedenie chytrých telefónov do vyučovania je niečo nové 

a sporné. Pred dvoma rokmi sa naša škola zúčastnila projektu Erasmus +, ktorý zahŕňal 

používanie inteligentných telefónov vo vyučovaní. Učitelia a študenti najprv používali svoje 

telefóny počas hodín a spätná väzba bola pozitívna. Jeden z učiteľov napíše vedecký 

dokument, ktorý chce preukázať účinnosť tejto inovatívnej metódy. 

 



     Slovensko 

     V súčasnosti naša škola nepoužíva mobilné telefóny v procese vyučovania. 

Používanie mobilných telefónov je v škole zakázané. 

 

II.8 Využitie inovačných metód 

     Metodologický výskum v tejto oblasti je rozdelený medzi partnerské krajiny. Učitelia vždy 

hľadajú efektívne a inovatívne vyučovacie metódy na aktívne zapojenie študentov a 

dosiahnutie požadovaných výsledkov. Úlohy v každodennom živote, učenie sa 

prostredníctvom praktických aktivít, rozvoj kritického ducha, riešenie problémov sú často 

používané metódy. 

     Čechy 

     Učitelia sa učia používať kreatívne materiály pre SMART, PowerPoint, hľadajú  

výukové  aplikácie, využívajú metódy kritického myslenie atď. 

     Grécko 

     Metódy, ako je hranie rolí, projekty, prednášky, divadlo, brainstorming, metóda 

chumáč, etických dilém, .... uľahčuje rozvoj požadovaných zručností a posilňuje vedomosti. 

     Maďarsko 

     Na jednej strane existuje celý rad zaujímavých vzdelávacích materiálov s 

metódami a inovatívne riešenia, ale na druhej strane, vzhľadom k preťaženiu učiteľov, nemajú 

dostatok času ich používať.  

     Taliansko 

     Nedávno iniciatívy na zavedenie inovatívnych metód boli prínosné. Študenti 

pracujú v laboratóriách - a to nielen vedy, používajú prevrátenú učebňu (študent má oveľa 

väčšiu úlohu v skúseností s výučbou a pripravuje jeho prvé lekcie doma), alebo CLIL- metódy 

široko používané v provincii Trento, kooperatívne učenie a tak ďalej. 

     Rumunsko 

     Výučba prostredníctvom spolupráce a mediálnej analýzy je efektívna, ale 

zriedka používa  inovatívne metódy. Iné inovatívne metódy sa používajú častejšie: myslenie 

klobúkov, simulácia demokratického postupu, metóda mozaiky. Projektové vzdelávanie, 

debaty o aktuálnych miestnych otázkach sú tiež vhodné pre tému tohto projektu. 

     Slovensko 

      Učitelia využívajú rôzne metódy na rozvoj a stimuláciu kritického myslenia a 

tvorivého myslenia. Materiály pre SMART, PowerPoint,  a iné  výukové  aplikácie sú 

využívané v mnohých školách na Slovensku. 



II.9 Názory, návrhy na sociálne a občianske kompetencie iných mladých ľudí a 

dospelých 

     Všetky krajiny zapojené do tohto projektu vyjadrili potrebu realizovať projekty, ktoré 

povedú k rozvoju a konsolidácii sociálnych a občianskych kompetencií. V rýchlo sa 

rozvíjajúcom svete s celosvetovou a veľmi ovplyvnenou perspektívou sú tieto zručnosti 

bezpochyby najdôležitejšie zručnosti, ktoré by sme mali mať každý z nás, aby sme mohli 

realizovať vzdelávanie v 21. storočí. 

Čechy: rozvoj sociálno-občianskych kompetencií sa považuje za základnú súčasť 

moderného vzdelávania. 

Grécko: Je dôležité, aby mali  mladí ľudia i dospelí kompetencie a zručnosti a 

vzdelávací systém musí zabezpečiť ich rozvoj; musia byť aj medzipredmetové. 

Maďarsko: úroveň vedomostí je dosť nízka a zručnosti nie sú dobre rozvinuté. 

Taliansko: situácia sa líši v jednotlivých regiónoch, ale mladí ľudia vo všeobecnosti 

nemajú veľký  záujem; sociálne zručnosti sa však zlepšujú, dôležitú úlohu zohráva aj 

spoločenské prostredie. 

Rumunsko: Vzdelávanie učiteľov je v prvom rade na to, aby mohli rozvinúť 

kompetencie, je naďalej nevyhnutné, pretože existuje slabý záujem o disciplíny, ktoré 

vedú k vytváraniu občianskych kompetencií. 

Slovensko: začína sa zvyšovať dôležitosť disciplíny občianskej výchovy, aj keď sa 

predtým považovala za "sekundárnu" záležitosť. 

 

II.10 Učebné materiály týkajúce sa vytvárania sociálnych a občianskych 

kompetencií v digitálnom veku (digitálne občianstvo) 

     V školách sa nachádza málo špecifických učebných materiálov. Existujú mnohé online 

zdroje, ale nie sú nevyhnutne vytvorené na didaktické účely. 

Česká republika: v súčasnosti je k tejto téme príliš málo kníh. 

Grécko: všetko sa zdá byť ponechané na iniciatívu učiteľa; existujú materiály pre 

niektoré samostatné témy, ale nie presne pre tému nášho projektu. 

Maďarsko: doteraz nie sú žiadne učebné materiály súvisiace s touto témou; existujú 

niektoré doktorandské práce, ale nie učebný materiál. 

Taliansko: v rokoch 2007 - 2013 bol vytvorený vzdelávací kurz prostredníctvom 

Európskeho sociálneho fondu INDRE na podporu digitálneho občianstva počas 

vyučovacích hodín v triede. Materiály sú v taliančine. Ďalšie zdroje: Opencoesione, Orizzonte 

scuola. 

Rumunsko: existuje veľa samostatných materiálov súvisiacich s digitálnym vekom a 

občianskym vzdelávaním, ale nie sú korelované. Ďalšie zdroje: DQSkills 



Slovensko: doteraz nie sú k dispozícii žiadne učebné materiály súvisiace s touto 

témou; existujú niektoré publikácie, ale nie ako učebný materiál.  

 

II.11 Zhrnutie hodnotenia 

Prostredníctvom analýzy situácie v oblasti vzdelávania v partnerských krajinách sme dospeli 

k nasledujúcim záverom: 

1. Výučba je v partnerských krajinách rovnaká - veľmi dôležitý aspekt, ktorý umožňuje vytvárať 

užitočné učebné materiály vo všetkých partnerských krajinách. 

2. Téma nie je v súčasných učebných osnovách veľmi rozvinutá, takže rozvinuté materiály 

budú dôležitým zdrojom informácií pre študentov, ako aj pre učiteľov. 

3. Klasická výučba je stále široko používanou metódou v krajinách zúčastňujúcich sa na 

projekte; tak sa táto príručka bude užitočnou informatívnou podporou vo výučbe. 

4. Vo vzdelávacom procese sa čoraz viac využívajú nástroje IKT, a to najmä prezentácie v 

energetických bodoch. Projektový tím tak rozvíja prezentácie energetických bodov s cieľom 

uľahčiť výučbu tém, na ktoré sa vzťahuje. 

5. Výsledky ukazujú, že používanie inteligentného telefónu vo vyučovaní bude inovatívnou a 

atraktívnou metódou pre študentov. 

6. Inovatívne metódy sú vo všeobecnosti podobné v partnerských krajinách, takže naše 

návrhy budú známe a ľahko realizovateľné. 

 

III. Výber tém projektov 

 

III.1 Návrhy partnerov 

     Partneri boli požiadaní, aby pripravili nápady, témy a vyučovacie moduly pre príručku 

projektu SOCIRES. To znamená, že bolo navrhnutých 151 tém. To všetko ukazuje na rastúci 

záujem o projekt a existuje jasná potreba pomoci učiteľov a študentov v oblasti sociálnych a 

občianskych zručností. Návrhy sú uvedené v prílohe A - plná verzia v angličtine. 

 

III.2 Zhrnutie návrhov - ich výber 

     Všetky témy navrhnuté partnermi sú súčasťou sociálno-občianskeho vzdelávania. Je 

zrejmé, že nie všetky vybrané témy budú vybrané; ich počet presahuje limit a účel tohto 

projektu. Požaduje sa starostlivý výber, vyplýva z toho aj zvýšenie pracovnej doby o 50%. 



Každý predmet bude mať tri čiastkové témy / moduly a nie dva; ako bolo pôvodne uvedené v 

žiadosti. K dispozícii bude 24 modulov pre gymnázium a 24 modulov pre lýceum; 48 modulov 

spolu (jedna tretina navrhovaných tém). 

V procese výberu sa v prvej fáze navrhlo 10 tém x  3 moduly x 2 vekové skupiny = 60 modulov. 

Z nich bolo vybraných 8 všeobecných tém učiteľov, ale aj študentov. Dve, menej dôležité témy 

boli odstránené. 

10 pôvodne navrhnutých tém je: 

Úroveň gymnázia (12-14 rokov) 

1. Bolo to digitálne 

a) digitálna technológia 

b) informácie a charakteristiky komunikácie 

c) Rodičia a deti: generácia X a generácia Z 

2. Práva a povinnosti v digitálnom veku 

a) povinnosti, zodpovednosti a práva 

b) rovnováhu medzi právami a povinnosťami 

c) priorita práv a povinností 

3. Spoločnosť, súdržnosť a solidarita v digitálnom veku 

a) súdržnosť 

b) solidarita 

c) rôznorodosť a tolerancia 

4. Sociálni občania 

a) empatiu, flexibilitu a prispôsobivosť 

b)  zodpovednosť 

c) účasť a účasť 

5. Život v digitálnom veku 

a) spolupráca a tímová práca 

b) schopnosť komunikovať s rešpektom, primeranosťou a efektívnosťou 

c) schopnosť brániť svoje práva, záujmy a potreby 

6. Hromadné médiá a verejná mienka v digitálnom veku 

a) charakteristiky médií a ich vplyv 

b) mediálne zručnosti 



c) virtuálna spoločnosť, alternatívna realita 

7. Zdravá digitálna spoločnosť 

a) charakteristiky spoločnosti 

b) morálka a etika 

c) rozvoj digitálnej spoločnosti 

8. Sociálna zodpovednosť v budúcnosti 

a) trvalo udržateľný rozvoj 

b) ochrana životného prostredia 

c) blesk s klimatickými zmenami 

9. Osobný sociálny vývoj 

a) sebavedomie a sociálne zručnosti 

b. pochopenie potrieb a záujmov 

c) rozdiely medzi motiváciou a manipuláciou 

10. Liberalizmus a iliberalizmus v digitálnom veku 

a) liberalizmus a iliberalizmus 

b) kontrola a rovnováha 

c) rozdelenie moci 

Stredná škola (15-18 rokov) 

1. Informačná spoločnosť 

a) charakteristiky a štruktúru spoločnosti 

b) digitálna éra 

c) fragmentácia spoločnosti 

2. Od znalostí k zručnostiam špecifickým pre digitálny vek 

a) znalosti a zručnosti 

b) znalosti v digitálnom veku 

c)  digitálna kompetencia 

3. Kritické myslenie v digitálnom veku 

a)  mediálne zručnosti; koná proti otcom; sloboda prejavu 

b)  kritické myslenie a sebapoznanie 



c)  kritické myslenie a svet 

4. Rozhodovanie a riešenie problémov v digitálnom veku 

a) rozhodovanie, riešenie problémov 

b)  schopnosť otáčať konflikt 

c) problémy - motor rozvoja 

5. Emocionálna inteligencia v digitálnom veku 

a) emocionálna inteligencia 

b)  priama komunikácia a elektronická komunikácia v digitálnom veku 

c) motivácia a manipulácia 

6. Pochopenie globálnych problémov v digitálnom veku 

a) svet: potom a teraz 

b) globálna digitálna spoločnosť 

c)  Občianstvo a globálny postoj 

7. Ľudská dôstojnosť a ľudské práva v digitálnom veku 

a) rešpektovanie rozmanitosti; tolerancia 

b) osobné, skupinové a národné hodnoty 

c)  európske hodnoty, globálne hodnoty 

8. Medzikultúrne kompetencie v digitálnom veku 

a) kultúrna rozmanitosť: potom a teraz 

b) porozumenie medzi kultúrami 

c) boj proti rasizmu, neznášanlivosti a xenofóbii 

9. Demokracia, spravodlivosť, spravodlivosť, rovnosť a právo v digitálnom veku 

a) demokracia, kontrola a rovnováha 

b) spravodlivosť a spravodlivosť 

c) zákon 

10.RSC v digitálnom veku 

a) sociálna zodpovednosť občanov 

b) spoločenská zodpovednosť podnikov 

c) sociálna zodpovednosť komunity. 



III.3 Stručný opis tém a modulov 

(pozri plnú verziu koncepcií v angličtine) 

 

IV. Aplikovaná metodika pre výber tém 

 IV.1 Ciele hodnotenia: študenti a učitelia 

     Materiály sú vyvinuté pre dve vekové skupiny: 12-14 rokov a 15-18 rokov, ale aj pre 

učiteľov, ktorí týchto študentov vyučujú. Takže pri výbere tém a modulov, ktoré sa majú 

vypracovať, sa učitelia ako prví pýtajú, ale musíme dať možnosť aj príležitosť študentom 

vyjadriť svoj názor. 

     Veľmi dôležité bolo zistiť, či sa názory študentov a názory učiteľov prekrývajú. Určite 

záležalo na názore učiteľov  a ak by sa zistilo  príliš veľa rozdielov medzi týmito dvoma pólmi, 

vybrala by sa iná metóda výberu tém. Výsledok však bol presvedčivý: medzi učiteľmi a 

študentmi je dobrá korelácia. 

     Názory učiteľov a žiakov boli analyzované minimálne 5 anonymnými dotazníkmi pre českú, 

maďarskú a rumunskú krajinu. Na tie isté otázky odpovedali učitelia i študenti (otázky v 

dotazníku nájdete v prílohe C - plná anglická verzia). 

 

 IV.2 Hodnotenie dôležitosti témy: výsledky matice preferencií 

Na výber navrhovaných tém sa použila matica preferencií (pozri prílohu B - anglická verzia). 

Boli riešené tieto problémy: 

1. Niektorí študenti, ako aj učitelia, jasne nerozumeli tomu, ako vyplniť maticu, alebo neboli 

dostatočne pozorní.  

2. Niektoré odpovede študentov boli skopírované. 

3. Dokonca aj tí, ktorí boli pozorní, nedokončili matricu. 

Kvôli týmto problémom môžeme s istou pravdepodobnosťou povedať, že menej dôležité témy 

pre obe vekové skupiny sú: 

12-14 rokov liberalizmus a iliberalizmus - Sociálni občania 

15-18 rokov: RSC - Interkultúrne zručnosti 

Tieto výsledky potvrdili aj použité dotazníky. 

 

V. Výsledky hodnotenia 

V.1 Hodnotenie výsledkov a pozorovaní 



Napriek vzniknutým problémom môžeme konštatovať, že: 

1. Najdôležitejším výsledkom je, že medzi názormi partnerov a školami ktoré vyučujú, existuje 

veľmi dobrá korelácia. Partneri projektu môžu vyvinúť vhodné, cenné a užitočné materiály pre 

všetky zúčastnené krajiny a extrapoláciou pre všetky krajiny EÚ. 

2. Názory partnerov sú relatívne vo vzťahu k výberu tém; konkrétne, odstránenie týchto dvoch 

tém sa uskutočnilo so súhlasom všetkých partnerov. 

3. Názory učiteľov sú v súlade s názormi študentov pri výbere najdôležitejších tém. 

4. Dotazníky tiež overili znalosť učiteľov a žiakov s určitými témami, ktoré treba riešiť. Výsledky 

mohli ovplyvniť výber tém, ak by boli početnejšie pre "úplne neznáme" alebo "úplne známe". 

Priemerný počet odpovedí však opäť ukazuje prekrývanie medzi krajinami zúčastňujúcimi sa 

na projekte, čo naznačuje úroveň oboznámenosti "dosť dobrá" s "dobrou" pre vybrané témy. 

5. Partneri diskutovali o nasledujúcich aspektoch: témy, ktoré dosiahli až príliš vysoké skóre 

a naopak. Preto po predchádzajúcich diskusiách boli urobené tieto zmeny: 

12-14 rokov 

a) Modul "Úctyhodné a efektívne interakcie" bol nahradený "Separácia právomocí" 

b)  Modul Potreby a záujmy bol nahradený " Empatia, flexibilita a prispôsobivosť " 

15-18 rokov 

a) Modul Globálny postoj a postoj bol nahradený "Boj proti rasizmu, neznášanlivosti a 

xenofóbii". 

Všetky ostatné moduly zostali nezmenené. 

 

V.2 Zoznam záverečných tém a podmodulov (modulov) 

Úroveň gymnázia (12-14 rokov) 

1. Funkcie digitálneho veku 

a) digitálna technológia 

b) informácie a komunikácia v digitálnom veku 

c) rodičia a deti v digitálnom veku 

2. Práva a povinnosti v digitálnom veku 

a) povinnosti, zodpovednosti a práva 

b) rovnováhu medzi právami a povinnosťami 

c) priorita práv a povinností 

3. Spoločnosť, súdržnosť a solidarita v digitálnom veku 



a)  súdržnosť v digitálnom veku 

b) solidarita v digitálnom veku 

c) rôznorodosť a tolerancia v digitálnom veku 

4. Život v digitálnom veku 

a) spolupráca a tímová práca 

b) rozdelenie právomocí 

c)  schopnosť brániť svoje práva, záujmy a potreby 

5. Hromadné médiá a verejná mienka v digitálnom veku 

a) charakteristiky médií a ich vplyv 

b) mediálne zručnosti 

c)  virtuálna spoločnosť, alternatívna realita 

6. Zdravá digitálna spoločnosť 

a) charakteristiky spoločnosti 

b) morálka a etika 

c) rozvoj digitálnej spoločnosti 

7. Sociálna zodpovednosť v budúcnosti 

a) trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti 

b) ochrana životného prostredia 

c)  blesk s klimatickými zmenami 

8. Osobný sociálny vývoj v digitálnom veku 

a) sebavedomie a sociálne zručnosti 

b. empatia, flexibilita a prispôsobivosť v digitálnom veku 

c) rozdiely medzi motiváciou a manipuláciou. 

 

Stredná škola (15-18 rokov) 

1. Informačná spoločnosť 

a) charakteristiky a štruktúru spoločnosti 

b)  digitálna éra 

c) fragmentácia spoločnosti 



2. Od znalostí k zručnostiam 

a) znalosti a zručnosti 

b) znalosti v digitálnom veku 

c) digitálna kompetencia 

3. Kritické myslenie v digitálnom veku 

a)  mediálne zručnosti; koná proti otcom; sloboda prejavu 

b)  Kritické myslenie a sebapoznanie 

c)  kritické myslenie a svet 

4. Rozhodovanie a riešenie problémov v digitálnom veku 

a) rozhodovanie, riešenie problémov 

b)  schopnosť otáčať konflikt 

c)  problémy - motor rozvoja 

5. Emocionálna inteligencia v digitálnom veku 

a) emocionálna inteligencia 

b) priama komunikácia a elektronická komunikácia 

c) motivácia a manipulácia 

6. Pochopenie globálnych problémov v digitálnom veku 

a) svet: potom a teraz 

b) globálna digitálna spoločnosť 

c) boj proti rasizmu, neznášanlivosti a xenofóbii 

7. Ľudská dôstojnosť a ľudské práva v digitálnom veku 

a) rešpektovanie rozmanitosti; tolerancia 

b) osobné, skupinové a národné hodnoty 

c. európske hodnoty, globálne hodnoty 

8. Demokracia, spravodlivosť, spravodlivosť, rovnosť a právo v digitálnom veku 

a) demokracia, kontrola a rovnováha 

b) spravodlivosť a spravodlivosť 

c) zákon v digitálnom veku 

 



VI. Metodologické úvahy 

VI.1 Všeobecná metodológia 

Výsledky výskumu realizovaného partnermi projektu sa zistilo, že  klasická metóda stále 

používa vo vyučovacom procese. Taktiež sa čoraz viac využívajú nástroje IKT a inovačné 

metódy. 

Takže učebné materiály navrhnuté projektovým tímom musia spĺňať tieto tri charakteristiky: 

* možnosť použiť pri klasickej výučbe; 

* obsahovať elektronickú verziu vyučovaného obsahu; 

* pomôcť učiteľom využívať inovatívne metódy. 

Písomné materiály (témy a podtémy). Vytvorí sa príručka pre každú vekovú skupinu a, keďže 

témy sú nové pre nás aj pre učiteľa, tím vypracuje príručku učiteľa pre každú príručku. 

Vyvinuté moduly by sa mali vyučovať jednu vyučovaciu hodinu (45-50 minút). Okrem toho, 

aby sme študentov nepreťažili, text nebude dlhší ako 3 strany A4 (plus obrázky, grafika atď.). 

Každý modul musí obsahovať 5 kontrolných otázok. Študenti by mali byť schopní odpovedať 

na tieto otázky na základe obsahu manuálu v tomto module. Ovládacie otázky budú použité 

aj pre aplikáciu na vašom smartfóne. 

Okrem toho je možné pridať text (pre individuálne čítanie - nie je vyžadovaný). Toto by nemalo 

byť viac ako jedna stránka formátu A4. Písomné materiály musia byť pôvodné z 95% - vložky z 

iných zdrojov, s výnimkou definícií, nie sú povolené. 

Elektronická verzia písomných materiálov je v skutočnosti prezentáciou modulu Power Point. 

Keďže diapozitívy sú navrhnuté len v angličtine, písaného textu bude v prezentáciách  málo. 

Môžete tiež použiť iné prezentácie Prezi - napríklad vami vložené rúrky alebo animácie. 

 

VI.2 Neštandardné metódy - návrhy a návrhy 

     Inovačné nástroje sa čoraz viac využívajú pri výučbe v partnerských krajinách. Ich hlavným 

cieľom je motivovať žiaka a aktívne ho čo najviac zapojiť do vyučovacieho procesu. Každá 

taká metóda by mala byť podporovaná! 

Zapojenie žiakov do procesu vyučovania a učenia bude rozdelené do dvoch kategórií: 

  Individuálne aktivity 

 Skupinové aktivity (vo väčšej miere) 

Navrhujú sa tieto metódy: 

 Individuálna a osobná prezentácia danej témy 

 Individuálne spracovanie eseje alebo reportážnej témy 

- diskusie a diskusie v pracovnej skupine; rolu; brainstorming 



- simulácia procesu; prípadové štúdie a riešenie problémov 

- akúkoľvek inú modernú metódu vhodnú pre triedu a tému projektu. 

 

VI.3 Projekt lekcie 

     Partneri budú tiež rozvíjať konkrétne ponaučenia. Ich štruktúra a obsah sú skôr 

jednoduchými návrhmi pre triedu, ktorá sa blíži k navrhovaným témam. Projekt lekcie závisí 

vo veľkej miere od zvolenej metodiky a charakteristík triedy. 

Projekt modelovej lekcie sa zobrazí v plnom jazyku. 

 

VII. Zváženie vývojových materiálov 

VII.1 Písomné materiály 

Písomné materiály sú dva druhy: 

 Manuály / podpora kurzu - obsahujú 8 tém pre každú vekovú skupinu s 3 podtémami 

/ modulmi. Modul možno dodať do jednej hodiny (45-50 min) a nesmie byť dlhšia ako 

tri strany A4 (navyše môžete pridať obrázky, grafika). Každý modul musí obsahovať 

kontrolné otázky, ktoré môžu študenti odpovedať na základe toho, čo čítajú. 

Dodatočný text pre jednotlivé čítanie možno pridať; nie viac ako jedna strana. V 

prípade dodatočného textu sa môžu vložiť časti iných dokumentov, kníh, zákonov atď. 

s uvedením zdroja samozrejme. Príručka musí byť 95% originálna. Je dovolené 

kopírovať definície len s uvedením zdroja. 

  príručka obsahuje informácie, ktoré pomôžu učiteľom vo výučbe (pozri oddiel VIII).  

 Je veľmi dôležité poznamenať, že vyvinuté moduly budú čiastočne nezávislé; učiteľ si 

môže vybrať, ktorý predmet má učiť a kedy vyučovať.  

 Zhrnutie písomných materiálov sa vypracuje v každom národnom jazyku 

zúčastnených krajín. 

 

VII.2 Elektronická verzia 

     Obsah prezentácie v PowerPointe bude verne sledovať písomné materiály, aj keď sa  

nevylučuje prezentovanie dodatočných informácií, ktoré môžu uľahčiť výučbu a vzdelávanie. 

Prezentácie využijú učitelia na vyučovanie, aby sa uľahčilo posilnenie koncepcií. Posuvné dvere 

budú zavedené v Príručke pre učiteľov a majú osobitne navrhnuté poznámky učiteľov. Okrem 

toho budú v obsluhu manuálu pre učiteľov a všetky prezentácie sa skopírujú na CD. Každá 

tlačená verzia bude obsahovať CD.  Ak sa partner rozhodne môže pridať ďalší relevantný 

elektronický zdrojov (YouTube napríklad). Rovnako ako moduly sú polosamostatné, tak sú 

samostatné aj navrhované prezentácie. Niektoré snímky môžu byť jednoducho vymenené.  

Verzia  zostane v angličtine, a preto sa používajú hlavne obrazové materiály, grafiky, diagramy 

a  málo písania textu. 



VII. 3 Mobilná verzia - aplikácia na smartphone 

     Používanie inteligentných telefónov vo výučbe je skôr novinkou v partnerských krajinách, 

ale aj v celej Európe. Je dobre známe, že študenti ich používajú príliš veľa hodín počas dňa. V 

niektorých krajinách je používanie mobilných telefónov počas vyučovania zakázané. Sme 

presvedčení, že ich zákaz má za následok mnohé negatíva a nemali by sme sa snažiť zastaviť 

to, čo sa nedá zastaviť. Študenti sú už zvyknutí na výmeny informácií a myšlienok 

prostredníctvom mobilných telefónov. 

     Aj keď to nie je moc aktuálne štatistiky, veríme, že dnes takmer všetci študenti majú 

možnosť mať prístup k telefónu. Každoročne sa predáva 1,5 miliardy telefónov a väčšina z nich 

je smartphone. Vzhľadom k tomu že je dnes bežné používanie internetu, Facebooku alebo 

iných  sociálnych sietí sme si istí, že väčšina študentov má prístup k rôznym inteligentných 

zariadeniam. 

     Prvým rysom týchto zariadení je, že sú určené jednotlivo pre jedného študenta. Pri vývoji 

verzie smartphonu sa tak bude brať do úvahy aj tento aspekt. 

     Ďalšou dôležitou vlastnosťou je, že môžu byť použité kdekoľvek, ale nie sú vhodné na 

čítanie dlhých textov. Tieto materiály budú rozdelené do modulov budú krátke a ľahko 

čitateľné, s jasnými požiadavkami a krátke odpovede. 

     Vyvíjať nový smartphone aplikácií za hranice času a rozsahu projektu, takže projektový tím 

založil využitie už existujúcich aplikácií. Bolo rozhodnuté o použití aplikácie Socrative. Učitelia 

môžu vytvoriť otázky s viacerými odpoveďami, áno alebo nie, pravdivé alebo falošné otázky, 

otvorené otázky. 

Pre každý modul teda vypracujeme: 

 10 otázok s viacerými odpoveďami - 3 možné odpovede, z ktorých jeden je správny; 

hodnotenie sa vykoná automaticky; 

 5 otázky ako áno alebo nie; hodnotenie sa vykoná automaticky; 

 5 pravdivých / falošných otázok; hodnotenie sa vykoná automaticky; 

 5 otvorených otázok; hodnotenie vykoná učiteľ. 

     Prostredníctvom tejto aplikácie budú vyvíjané 25 otázok na modul a celkom 8x3x25 = 600 

otázok, pomocou ktorých učitelia budú posudzovať vedomosti z daných tém. Odpovede 

budú zahrnuté v národnej verzii materiálov vyvinutými  partnermi. 

 

VIII. Učiteľský sprievodca - pozorovania 

     Ako ukázali výsledky dotazníkov, navrhované témy a moduly sú pre učiteľov oboznámené. 

Preto bolo rozhodnuté vytvoriť podporné materiály pre učiteľov, aby lepšie pochopili túto 

tému alebo mali širšiu perspektívu. 

1. Príručka sleduje témy a podtémy v príručke 

2. Pre každú vekovú skupinu sa vypracuje samostatná príručka 



3. Vodiaci objem nie je obmedzený 

4. Sprievodca bude obsahovať manuálny podporný materiál; možno zadať texty z dokumentov 

alebo zákonov s odkazom na zdroj 

5. Sprievodca môže obsahovať odpoveď na kontrolné otázky 

6. Príručka by mala zahŕňať všetky snímky pre všetky moduly v príručke a umožní učiteľovi 

vytvárať poznámky 

7. Sprievodca by mal obsahovať otázky týkajúce sa aplikácie smaltan a ich odpovedí 

 8. Sprievodca by mal obsahovať pokyny týkajúce sa strategickej hry navrhovanej projektovým 

tímom 

 9. Príručka by mala obsahovať príklady projektov lekcií pre každý modul10. Sprievodca by mal 

obsahovať zoznam použitých, ale aj odporúčaných zoznamov. 

 

IX. Ďalšie úvahy 

 

     Učebné materiály budú napísané v angličtine. Na uľahčenie práce učiteľov však partneri 

pripravia ďalšie varianty v národnom jazyku. Nie je to nevyhnutne preklad. K dispozícii sú 

kratšie varianty ako tie v angličtine, ktoré pomáhajú: 

1. Môžu obsahovať špecifické a potrebné časti každého modulu, ktoré sa nezobrazujú v 

pôvodnom module 

2. grafy, grafy si môžete vymieňať s ostatnými, ktoré sú špecifické pre krajinu vyučovania 

3. odkazuje sa na anglickú verziu 

4. kontrolné otázky musia byť preložené 

5. elektronická verzia zostáva len v angličtine 

6. materiály pre smartfóny budú preložené 

7. Varianty v národnom jazyku sú zodpovednosťou partnerov (príprava a tlač). 

PRÍLOHA A - Zoznam tém navrhnutých všetkými partnermi (pozri plnú anglickú verziu) 

PRÍLOHA B - Preferenčné matice (pozri plnú anglickú verziu) 

PRÍLOHA C - Použité dotazníky (pozri anglická verzia) 

PRÍLOHA D - Korelácie (pozri úplnú anglická verzia) 

PRÍLOHA E Prezentácie energetických bodov v porovnaní s inými prezentáciami (pozri plnú 

anglickú verziu) 

DODATOK F - Porovnanie aplikácií na smartphonoch (pozri plnú verziu v angličtine). 


