
 

 

Úvod 

 

Každý deň nám prináša nové technológie, ktoré nám na jednej strane uľahčujú život a 

prácu, ale na strane druhej sú aj výzvou na zvládnutie ich ovládania, vyrovnania sa s ich 

prítomnosťou v bežnom alebo profesionálnom živote. Moderné prostriedky sa stali súčasťou 

pracovného procesu vo všetkých oblastiach, vzdelávanie nevynímajúc. Moderný učiteľ sa 

snaží ich prítomnosť nielen akceptovať, ale v snahe o zatraktívnenie, a hlavne zefektívnenie 

vyučovania implementovať ich do výučby. Informačno-komunikačné technológie prinášajú 

a zároveň vyžadujú hlavne zmenu foriem, metód vyučovania, zmenu štýlu učenia sa žiaka 

a zároveň kladú značné nároky aj na učiteľa.  

Špecifikám aplikácie informačno-komunikačných technológií v primárnom, resp. 

primárnom prírodovednom vzdelávaní sa na Prešovskej univerzite výskumne venujú najmä 

títo autori (v abecednom poradí)  M. Bernát (2006, 2008, 2013), R. Bernátová (2001, 2006, 

2009, 2011a, 2011b, 2012a, 2012b), J. Burgerová (2001), P. Beisetzer (2005), I. 

Cimmermanová (2005), D. Fazekašová (2005), H. Kochová (2006, 2009, 2010, 2012), J. 

Poráčová (2004), J. Pavelka (2007). V širšom kontexte Slovenskej republiky k nim patria aj 

ďalší autori, napr. Z. Horváthová (2005, 2006), I. Kalaš (2013), S. Lukáč (2001, 2003), D. Šveda 

(2003), M. Turčáni (2003), Ľ. Zelenický (2000), Ľ. Žačok (2013); z Českej republike napr. M. 

Bílek (1994, 2003), M. Maněnová (2009), G. Švejda (2006), J. Zounek, K. Šeďová (2009), a iní.      

V širšej súvislosti sa monografia dotýka informačno-komunikačných technológií, 

konkrétne ich didaktickej aplikácie vo vyučovacom procese. V užšom slova zmysle je 

venovaná ich aplikácii v primárnom prírodovednom vzdelávaní. Jej cieľom je poskytnúť 

prehľad o súčasnom stave a možnostiam využívania informačno-komunikačných technológií 

vo vyučovacom procese na primárnom stupni vzdelávania s akcentom na prírodovedné 

vzdelávanie. Monografia v experimentálnej časti prezentuje syntézu výsledkov našich 

výskumov zameraných na zvyšovanie efektívnosti prírodovedného vzdelávania pomocou 

informačno-komunikačných technológií.  

Prvá kapitola monografie je venovaná prírodovednému vzdelávaniu na primárnom 

stupni vzdelávania, najmä charakteristike prírodovednej gramotnosti a vyučovaciemu 

predmetu prírodoveda. Autorky v prvej kapitole prezentujú aj výsledky dvoch nimi 

realizovaných prieskumov.  



 

 

Druhá kapitola je obsahovo venovaná informačno-komunikačným technológiám 

s akcentom na ich význam a aplikáciu na primárnom stupni vzdelávania.   

Tretia kapitola je venovaní edukačnému softvéru, jej súčasťou je zoznam edukačných 

programov vhodných pre podporu prírodovedného vzdelávania žiakov mladšieho školského 

veku.  

Vo štvrtej a piatej kapitole autorky prezentujú dva pedagogické experimenty, cieľom 

ktorých bolo overiť vplyv aplikácie informačno-komunikačných technológií na úroveň 

osvojených prírodovedných poznatkov u žiakov mladšieho školského veku.  Obidvoch 

pedagogických experimentov sa zúčastnilo celkovo 626 žiakov mladšieho školského veku.   

 


