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Aplikácia inovovaných foriem a metód výučby vo 
vyučovacom procese a zabezpečenie kvalitnejšej prípravy 
žiakov pre potreby vedomostnej spoločnosti ako aj pre 
vzdelávanie v systéme VS.

StrategickýStrategický cieľ projektu je plne v súlade s globálnym 
cieľom Operačného programu Vzdelávanie: 
„Zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti 
Slovenskej republiky prostredníctvom prispôsobenia 
vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej 
spoločnosti“, a to prostredníctvom zavádzania 
inovatívnych metód vzdelávania a skvalitňovaním 
prípravyprípravy pedagogických zamestnancov s dôrazom na 
osvojenie zručností a využívanie 
informačno-komunikačných technológií.

Ďalšie vzdelávanie učiteľov školy na získavanie a rozvoj 
schopností a zručností, ktoré sú potrebné pri premene 
tradičnej školy na modernú. Inovovať obsah a metódy vo 
vyučovacom procese za účelom skvalitnenia výstupov 
vzdelávania

Žiaci a učitelia Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša 
v Starej Ľubovni

1. 1. Ďalšie vzdelávanie učiteľov školy na získavanie  
 a rozvoj schopností a zručností, ktoré sú potrebné pri   
 premene tradičnej školy na modernú
     1.1 Školenie učiteľov pre potreby modernej školy
2. Inovovať obsah a metódy vo vyučovacom procese za  
  účelom skvalitnenia výstupov vzdelávania
     2.1 Tvorba inovovaných učebných materiálov
    2.2 Overovanie a implementácia vytvorených      
   inovovaných učebných materiálov

Riadenie projektu, publicita a informovanosť
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Cieľom aktivity Školenie učiteľov pre potreby modernej školy bolo 
preškoliť  17 učiteľov pre prácu s modernou technikou, e-learningom a 
aScAgendou. 
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Školenia pozostávali  zo  štandardných kurzov:

1. Využitie interaktívnych digitálnych technológií v edukačnom     
  procese
2. aSc Využívanie školského informačného systému vo    
      výchovnovzdelávacom procese 
3.3. aSc E-learning vo výchovnovzdelávacom procese v základných a   
  stredných školách
4. Riadenie procesov edukácie
5. Metodika tvorby a vyhodnocovania testov  
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Materiálno-technické vybavenie slúžiace na realizáciu 
projektu
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Cieľom projektu je pripraviť do 
vyučovacieho procesu inovované 
vyučovacie pomôcky a didaktický 
materiál pomocou moderných 
prezentačných technológií, ktoré 
poskytujú možnosť názornejšieho 
vysvetľovania učiva.
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V rámci aktivity Tvorba inovovaných učebných materiálov boli 
vytvorené pracovné listy,  interaktívne testy a interaktívne 
prezentácie pre vyučovanie v odboroch prírodných vied 
(biológia, chémia, fyzika, matematika, informatika a príbuzný 
predmet geografia), pre oblasť humanitných vied (dejepis, 
občianska náuka, umenie a kultúra) a pre oblasť jazykov 
(anglický jazyk, nemecký jazyk a slovenský jazyk a literatúra).

Jedným z primárnych zámerov bolo vytvoriť interaktívne učebné prostredie 
v rámci vyučovacích hodín s cieľom rozvoja kritického, kreatívneho, 
prosociálneho a prospoločenského myslenia žiakov. 9
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Učiteľmi vytvorené interaktívne prezentácie, pracovné listy 
a interaktívne on-line testy  boli implementované v rámci 
vyučovacieho procesu. Aplikáciou inovovaných učebných 
materiálov si pedagógovia i samotní študenti mohli v praxi overiť 
ich účinnosť a vplyv na skvalitnenie výučby. 
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Projektová činnosť prirodzeným spôsobom premieňa klasické 
vyučovanie na moderné – interaktívne, skvalitňuje, zefektívňuje 
vyučovací proces a rozvíja kľúčové kompetencie študentov. 
Vyučovací proces sa prispôsobuje modernému trendu a využíva 
najmodernejšie prezentačné technológie.
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Takéto vyučovanie zvyšuje nielen vedomostnú úroveň žiakov, ale 
prostredníctvom interaktívneho zážitku na hodine rozvíja aj 
emocionálnu a tvorivú stránku osobnosti študenta. Ďalšími 
oblasťami, v ktorých používanie moderných prezentačných 
technológií vytvára priestor pre rozvoj, sú orientácia pri práci 
s množstvom informácií, riešenie problémových úloh a samotné 
IKT zručnosti študentov. Okrem spomínanej tvorivosti sa 
u žiakov zvyšuje samostatnosť v myslení a rozhodovaní. u žiakov zvyšuje samostatnosť v myslení a rozhodovaní. 
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Na základe zrealizovaného projektu škola skvalitnila prípravu 
budúcich absolventov pre potreby ďalšieho vzdelávania. Pripravené 
inovatívne vyučovacie prostriedky, nové metódy a formy práce 
prispeli k rozvoju kľúčových kompetencií absolventov školy a tým aj 
uľahčili začlenenie sa do vedomostnej spoločnosti. 
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Inovované vyučovacie pomôcky vytvorili po ukončení realizácie 
projektu pretrvávajúcu platformu pre pokračovanie v aktivitách na 
rozvoj a overovanie kľúčových kompetencií cieľových skupín, na 
zvýšenie ich konkurencieschopnosti v podmienkach vedomostnej 
spoločnosti a pre ďalšie zvyšovanie efektívnosti a účinnosti 
vzdelávacieho procesu. 



Vydané Cirkevným gymnáziom sv. Mikuláša pre potreby 
publicity v rámci realizácie projektu Inovácia vzdelávania a 
implementácia do vyučovacieho procesu na Cirkevnom 
gymnáziu sv. Mikuláša v Starej Ľubovni 


