
Aktivity projektu - 1.1 

Názov aktivity 
1.1 Inovácia vzdelávania zameraná na potreby trhu práce a 

vedomostnej spoločnosti 

  Názov špecifického cieľa 
Skvalitniť učebné materiály a inovovať obsah a metódy 

vzdelávania 

  Cieľ aktivity 
Cieľom aktivity je inovovať obsah a metódy výučby a inovovať 

didaktické prostriedky 

  Termín realizácie aktivity 04/2014 – 09/2015 

  Popis aktivity 

Moderné vzdelávanie si vyţaduje inováciu obsahu a metód 

vzdelávania na škole smerom k nadobudnutiu poznatkov a 

rozvoju odborných kompetencií ţiakov a ich overovaniu.. 

Účelom tejto aktivity je preto vytvorenie dostatočného mnoţstva 

učebných materiálov pre vyučovací proces 

všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov. 

Táto inovácia prispeje k lepšej príprave absolventov pre 

aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti, ako 

aj pre jeho nadväzujúce vzdelávanie v systéme VŠ a ďalšieho 

vzdelávania. Ţiaci budú disponovať odbornými kompetenciami, 

ktoré prispejú k ľahšej uplatniteľnosti na trhu práce. 

Súčasťou projektu bude analýza ponúkaného vzdelávania spolu 

s odporúčaniami odborníkov z praxe a akademického 

prostredia v oblasti inovácie vzdelávania z dôvodu 

zabezpečenia lepšej prepojenosti stredoškolského vzdelávania s 

vysokoškolským a ďalším vzdelávaním v nadväznosti na potreby 

vedomostnej spoločnosti a trhu práce. 

Pre jednotlivé odborné predmety budú vytvorené učebné texty, 

zbierky príkladov, cvičebnice a elektronické učebné materiály 

(vysvetľujúce základné pojmy, podporujúce názornosť, 

predstavivosť a ľahšie osvojenie si učiva); cvičenia, zadania 

a pod. 

Výstupom aktivity bude aj 600 interaktívnych testov, ktoré 

vnesú do vyučovania nový rozmer a interaktivitu. Problematika 

preberaná na hodinách nebude naďalej precvičovaná 

nezaujímavou papierovou formou ale prostredníctvom 

interaktívnych metód, čo zefektívni vyučovanie. Interaktívne 

testy budú obsahovať príklady a úlohy, ktoré môţu byť riešené 

napríklad formou priraďovania správnych odpovedí, výberu z 

moţností, dopĺňania pojmov a pod. Po vyplnení všetkých otázok 

program sám vyhodnotí správnosť odpovedí a úspešnosť ţiaka. 

Testy budú pútavé aj po grafickej stránke, budú obsahovať 

jednotný dizajn a interaktívne grafické prvky. 

Celú oblasť zavádzania interaktivity do vyučovania bude 

zastrešovať odborný garant, ktorý bude komunikovať s 

pedagógmi a poskytovať konzultácie, rady, odporúčania pri 

zavádzaní IKT do vyučovania, dozor nad 



 

prípravou  interaktívnych testov, elektronických slovníkov a 

pod. S jeho pomocou vytvoria pedagógovia podklady pre 

tvorcov interaktívnych testov. 

Učebné materiály budú taktieţ vytlačené v poţadovaných 

mnoţstvách.V rámci aktivity budú vybavené odborné učebne 

pre odbor hostinský a pre pracoviská praktického vyučovania. 

Bude zakúpená potrebná technika na podporu a zavádzanie 

inovácie do vyučovania. 


