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Záver 

 

Informačno-komunikačné technológie priniesli výraznú zmenu do vzdelávania na 

všetkých stupňoch, od materskej až po vysokú školu. Zmenili tradičné postupy 

sprístupňovania učiva, systém práce učiteľov, komunikáciu učiteľa a žiakov atď. Súčasne za 

posledných päť rokov prešlo aj prírodovedné vzdelávanie v našom školstve mnohými 

zmenami – obsahovými, zmenami v názvoch vyučovacích predmetov, zmenami časovej 

dotácie jednotlivých prírodovedných predmetov atď. Prírodovedné vzdelávania na 

primárnom stupni je konkretizované prostredníctvom vyučovacieho predmetu prírodoveda, 

v ktorom si  žiaci mladšieho školského veku osvojujú poznatky o prírodnom prostredí 

a javoch s ním súvisiacich.  Osvojené poznatky tvoria vedomostnú bázu, na ktorú nadväzuje 

učiteľ biológie, fyziky, chémie na nižšom sekundárnom stupni vzdelávania. Z  tohto  aspektu 

vyplýva dôležitosť  vyučovacieho predmetu prírodoveda pre rozvíjanie prírodovedného 

poznania a formovanie pozitívneho vzťahu žiakov k prírode a zároveň ku vzdelávaniu.  

 Aplikáciu IKT do vzdelávacieho procesu ovplyvňuje komplex faktorov – podpora zo 

strany štátu, školy, legislatívne podmienky, vhodná a dostupná výpočtová technika, 

dostupné edukačné počítačové programy rešpektujúce vekové osobitosti žiakov, učiteľ 

s primeranými kompetenciami, výber vhodných tém učiva a pod.  

Základnou myšlienkovou líniou, ktorú autorky prezentujú v monografii je prelínanie 

informačno-komunikačných technológií prírodovedným vzdelávaním na primárnom stupni 

vzdelávania.  

V odbornej literatúre sa vedú diskusie o efektívnosti vplyvu IKT na vzdelávací proces. 

Obľúbenosť práce žiakov mladšieho školského veku s počítačom (ktorú potvrdili výsledky 

nášho prieskumu) by mala prispievať nielen k zvyšovaniu atraktívnosti vzdelávania, ale 

súčasne rozvíjať kognitívnu oblasť žiaka. V dostupnej odbornej literatúre sme nenašli 

výsledky výskumov, ktoré analyzujú prírodovedné vzdelávanie na primárnom stupni v 

kontexte vplyvu informačno-komunikačných technológií na efektívnosť vyučovacieho 

procesu. Našou monografiou sme chceli túto medzeru aspoň čiastočne vyplniť.     

Hlavným zámerom monografie bolo prispieť ku komplexnému pohľadu na 

prírodovedné vzdelávanie  na primárnom stupni vzdelávania vo vzťahu k informačno-

komunikačným technológiám.  
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Strategickým zámerom našich výskumov bolo zistiť klady a aj prípadné nedostatky 

aplikácie IKT do vyučovacieho procesu prírodovedy na primárnom stupni vzdelávania. 

Analýzy a výsledky nami prezentovaných prieskumov a experimentálnych výskumov potvrdili 

opodstatnenosť využívania IKT v primárnom prírodovednom vzdelávaní. Preukázali 

efektívnosť aplikovania IKT v rozvíjaní poznania žiakov, potvrdili záujem žiakov pre tento 

spôsob výučby a ich meniaci sa postoj k predmetu a vzdelávaniu prostredníctvom 

moderných technológií a aj náklonnosť učiteľov akceptovať túto cestu sprístupňovania učiva.  

Napriek tomu aplikáciu IKT vo vyučovacom predmete  prírodoveda nepovažujeme za 

širokospektrálnu a vhodnú pre každú vyučovaciu hodinu, pre každú tému.  IKT určite netreba 

aplikovať napr. na poznávanie rastlín, ktoré rastú v areáli školy, ale napr. na „pitvu” ľudského 

tela, na poznávanie  vesmíru alebo iných  fyzikálnych, technických a biologických javov, ktoré 

nie je možné názornejšie demonštrovať  iným spôsobom, určite áno.  

Vyučovací proces s využitím IKT by v nijakom prípade nemal tradičný vyučovací 

proces prírodovedy vytláčať alebo nahrádzať, ale v symbióze s ním ho pri zvyšovaní 

názornosti pre žiakov mladšieho školského veku dopĺňať najmä pri opakovaní a precvičovaní 

prírodovedných poznatkov. 

Do veľkej miery využívanie IKT v prírodovednom vzdelávaní závisí od samotných 

učiteľov.  Široké možnosti vizualizácie a názornosti, ktoré IKT vo vyučovacom procese 

umožňujú,  neodsúvajú rozhodujúcu úlohu učiteľa. Od učiteľa však nemožno žiadať, aby si 

učebné pomôcky (napr. výučbové programy) vytváral sám.  

Napriek všetkým otáznikom, ktoré so sebou IKT do vzdelávania na primárnom stupni 

vzdelávania prinášajú, považujeme nové spôsoby vzdelávania žiakov mladšieho školského 

veku s ich využitím za perspektívne. Ak sú aplikované správne, rešpektujúc všetky 

pedagogické zásady a vekové osobitosti žiakov, môžu významne prispieť k skvalitneniu 

vzdelávacieho procesu.  
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