
MVEK Prešov 2011  Katedra pedagogiky FHPV PU 
 

 
415 

 

PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE S VYUŽITÍM INTEGROVANÉHO 
e-LEARNINGU – NOVÁ CESTA ZVYŠOVANIA ÚROVNE 

PRÍRODOVEDNEJ GRAMOTNOSTI ŽIAKOV 
 

PROJECT EDUCATION VIA INTEGRATED e-LEARNING – A NEW 
WAY OF IMPROVING THE LEVEL OF SCIENCE LITERACY PUPILS 

 
 

Žaneta Gerhátová, Miroslava Ožvoldová 
 
Abstrakt 
 

Článok prezentuje projektové vyučovanie s využitím integrovaného e-learningu, jeden 
zo spôsobov, ktorým možno zvýšiť úroveň prírodovednej gramotnosti žiakov a študentov. 
Integrovaný e-learning je nová stratégia vyučovania a učenia sa prírodovedných a technických 
predmetov. Pri jej uplatňovaní vo vyučovacom procese sa postupuje od pozorovania a 
následného experimentovania pomocou reálnych resp. reálnych vzdialených experimentov 
cez virtuálne experimenty (interaktívne simulácie a aplety) až k overovaniu experimentálne 
získaných poznatkov pomocou e-vzdelávacích materiálov. S využívaním všetkých troch 
zložiek integrovaného e-learningu dostáva projektové vyučovanie nový rozmer. Pôsobenie na 
žiaka je komplexné. Zväčšuje sa počet zdrojov informácií, ich rôznorodosť, forma ich 
spracovania, spôsoby prezentácie výsledkov a pod.  
 
Kľúčové slová: integrovaný e-learning, prírodovedná gramotnosť, projektové vyučovanie 
 
Abstract 
 

The paper presents project teaching using integrated e-learning - one of the ways of 
how to increase the level of science literacy of pupils and students. Integrated e-learning is a 
new strategy of teaching and learning the science and technology. In its application into the 
education process, we proceed from observation and subsequent experiments using real resp. 
real remote experiments, through virtual experiments (simulations and interactive applets), up 
to experimental verification of knowledge gained via e-learning study materials. The 
utilisation of all three components of integrated e-learning gives a new dimension to project 
teaching. The impact on a pupil is complex. The number of information sources, their 
diversity, forms of processing and the ways of presenting the results is increasing. 
Key words: integrated e-learning, science literacy, project teaching 
 
 

1. PRÍRODOVEDNÁ GRAMOTNOSŤ A JEJ VÝZNAM 
 

Na úvod si položme nasledujúce otázky: Čo v sebe zahŕňa pojem prírodovedná 
gramotnosť? Prečo je potrebné, aby žiaci a študenti dosiahli určitú úroveň prírodovednej 
gramotnosti? Je potrebné venovať zvýšenú pozornosť prírodovednému vzdelávaniu aj dnes? 
Koubek (2002) uvádza: „S termínom „prírodovedná gramotnosť“ sme sa prvý raz stretli v 
práci A. Lacinu, ktorý v článku Cesta k přírodovědné gramotnosti (Čs. čas. pro fyziku A 35, 
1985) publikoval preklad práce Arnolda B. Aronsa Scientific Literacy (1983). V zmysle 
Aronsovho článku prírodovednou gramotnosťou rozumieme prírodovedný vedomostný základ 
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všeobecne vzdelaného jedinca.“ Ďalej objasňuje, že prírodovedná gramotnosť jednotlivca sa 
prejavuje ako jeho schopnosť využívať prvky vlastného prírodovedného vzdelania pri 
hľadaní, chápaní a posudzovaní (príčinných) súvislostí v javoch, s ktorými sa bežne stretáva. 
Prirodzená integrácia vedy a technológie v praxi je vážnym signálom pre integráciu vedy a 
technológie v procese vzdelávania. Prírodovedná gramotnosť má svoje významné miesto v 
oblasti vedeckého pokroku a významne prispieva k vedecko-technickému pokroku, a teda 
musí byť súčasťou vzdelania človeka ďalšieho tisícročia.   

Štátny vzdelávací program pre jednotlivé stupne škôl v Slovenskej republike v rámci 
novej školskej reformy, ktorá sa začala realizovať v septembri 2008, zavádza pojem 
„vzdelávacia oblasť“. Fyzika, chémia a biológia ako prírodovedné predmety sú spoločne 
zaradené do vzdelávacej oblasti „Človek a príroda“.  

Cieľom vzdelávania prostredníctvom obsahu vo vzdelávacej oblasti „Človek a 
príroda“ v Štátnom vzdelávacom programe ISCED 2 (nižšie sekundárne vzdelávanie) je 
porozumieť prírodným aspektom vplývajúcim na život človeka a vedieť vysvetliť prírodné 
javy vo svojom okolí, zaujímať sa o prírodu a dianie v nej, získavať informácie o prírode a jej 
zložkách nielen z rôznych zdrojov, ale aj prostredníctvom vlastných pozorovaní a 
experimentov v prírode a v laboratóriu, čím si rozvíjajú zručnosti pri práci s grafmi, 
tabuľkami, schémami, obrázkami, náčrtmi, mapami (ISCED 2, 2008). V charakteristike 
predmetu fyzika sa ďalej uvádza, že každý žiak dostane také základy, ktoré z neho spravia 
prírodovedne gramotného jedinca tak, aby vedel robiť prírodovedné úsudky a vedel použiť 
získané vedomosti na efektívne riešenie problémov (ŠVP - ISCED 2, 2008). 

V Štátnom vzdelávacom programe pre gymnáziá ISCED 3A (vyššie sekundárne 
vzdelávanie) je celkovým cieľom vzdelávacej oblasti „Človek a príroda“ dať žiakom základy 
prírodovednej gramotnosti, ktorá im umožní robiť prírodovedne podložené úsudky a vedieť 
použiť získané operačné vedomosti  na úspešné riešenie problémov (ŠVP - ISCED 3A, 2008). 
Úroveň prírodovednej gramotnosti žiakov (spolu s úrovňou ďalších skúmaných oblastí) 
zisťujú medzinárodné štúdie ako napr. OECD PISA (15 roční žiaci) a TIMSS (13 a 14 roční 
žiaci). PISA definuje prírodovednú gramotnosť ako „schopnosť používať vedecké poznatky, 
identifikovať otázky a vyvodzovať dôkazmi podložené závery pre pochopenie a tvorbu 
rozhodnutí o svete prírody a zmenách, ktoré v ňom v dôsledku ľudskej aktivity nastali“ (PISA 
SK 2003, Národná správa, 2004). 

Z definície jasne vyplýva, že základným cieľom prírodovedného vzdelávania je, aby 
absolventi vedeli využívať získané poznatky v praktickom živote napr. pri opisovaní a 
vysvetľovaní prírodných javov, pri riešení problémov a interpretovaní vedeckých záverov. 
       V roku 1999 projekt TIMSS dokonca definoval nasledujúcich 9 prírodovedných 
kompetencií: 

1. porozumieť jednoduchej informácii; 
2. porozumieť zložitejšej informácii; 
3. použiť vedecké princípy pri kvantitatívnom riešení problémov; 
4. použiť vedecké princípy pri vysvetľovaní; 
5. robiť rutinné experimentálne operácie; 
6. rozhodovať pri riešení problémov; 
7. interpretovať dáta; 
8. formulovať závery zo získaných dát; 
9. navrhnúť výskum (TIMSS 1999, International Science Report, 2000). 
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2. ÚROVEŇ PRÍRODOVEDNEJ GRAMOTNOSTI ŽIAKOV NA 
SLOVENSKU 
 
Prvý cyklus testovania štúdie TIMSS na Slovensku sa uskutočnil v roku 1995. V 

rokoch 1995, 1999 a 2003 sa testovania zúčastnili žiaci 8. ročníka základnej školy a 1. ročníka 
osemročných gymnázií. V roku 2007 boli do merania vedomostí a zručností štúdie TIMSS na 
Slovensku zapojení žiaci 4. ročníka základnej školy.  

Hlbšia analýza výsledkov v jednotlivých rokoch ukázala, že naši žiaci nedokázali 
riešiť úlohy, ktoré boli zamerané na skúmanie sveta okolo nás a na praktické využitie 
získaných poznatkov. Úspešnosť slovenských žiakov vo fyzike zaznamenala v r. 1999 v 
porovnaní s  rokom 1995 istý pokles. Dosiahnuté priemerné skóre slovenských žiakov z 
prírodovedných predmetov v roku 2003 pokleslo na hodnotu 517 bodov z hodnoty 532 bodov 
v roku 1995. Zistil sa teda štatisticky významný pokles výsledkov, hoci Slovenská republika 
dosiahla priemerné skóre z prírodovedných predmetov 517 bodov (16. miesto), ktoré bolo 
štatisticky významne vyššie ako medzinárodný priemer (474 bodov).  

Od roku 2000 prebieha v krajinách OECD a partnerských krajinách v trojročných 
cykloch monitorovanie výsledkov vzdelávania a hodnotenia efektívnosti jednotlivých 
školských systémov s názvom OECD PISA. Naposledy sa takéto testovanie uskutočnilo na 
Slovensku v roku 2009. Testovanie prebieha na žiakoch vo veku 15 rokov. V rokoch 2000 a 
2003 OECD PISA hodnotila prírodovednú gramotnosť testovaných žiakov len ako doplnkovú 
oblasť.  

Prehľad výsledkov testovania OECD PISA v prírodovednej gramotnosti žiakov SR 
uvádzame v tabuľke 1 (PISA SK 2003, Národná správa, 2004; PISA SK 2006, Národná 
správa, 2007; Krošňáková et al. 2010), pričom výsledky z roku 2003 zodpovedajú rozpätiu, v 
ktorom by sa SR umiestnila, keby sa testovanie opakovalo, prípadne by nás reprezentoval iný 
stratifikovaný výber žiakov (PISA SK 2003, Národná správa, 2004). 

Z uvedených výsledkov jasne vyplýva, že prírodovedné vzdelávanie by si na 
Slovensku zaslúžilo vyššiu pozornosť. Alarmujúca je nielen úroveň prírodovednej 
gramotnosti slovenských žiakov, ale aj ich záujem o štúdium týchto predmetov. Tento fakt sa 
každoročne prejavuje v nízkom počte prihlásených uchádzačov o štúdium prírodovedných 
predmetov, hlavne fyziky, hoci fyzika tvorí bázu pre techniku a ďalšie významné odbory. 
Školská reforma v novom štátnom vzdelávacom programe ešte znížila počet vyučovacích 
hodín prírodovedných predmetov. Navyše k ďalšiemu ich znižovaniu v niektorých prípadoch 
dochádza na úrovni školských vzdelávacích programov. Uvidíme, ako sa táto skutočnosť 
premietne v nasledujúcich testovaniach prírodovednej gramotnosti žiakov. Ďalšie testovanie 
OECD PISA sa uskutoční v r. 2012. 

Nelichotivú úroveň prírodovednej gramotnosti slovenských maturantov vyjadrujú 
výsledky monitoringu vedomostí maturantov z predmetu fyzika, ktorý sa prvýkrát uskutočnil 
v roku 2003 a následne v roku 2004. Tabuľka 2 sumarizuje výsledky pilotného testovania na  
Slovensku „Monitoring 2003 a 2004“, týkajúceho sa preverovania vedomostí maturantov z 
fyziky (Ožvoldová, Gerhátová, 2010). 

 
Tabuľka 1 Výsledky žiakov SR z prírodovedných predmetov v štúdii OECD PISA   
                  2000 –  2009 
Rok 
test. 
 

Počet 
škôl 
v SR 

Počet 
žiakov
v SR 

Hlavná 
oblasť 
testovania 

Priemerné 
skóre  
v bodoch 

Poradie 
SR 
spomedzi 
krajín 
OECD 

Poradie 
SR 
spomedzi 
všetkých 
krajín  

Hodnotenie 
SR 
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2000                            Slovenská republika sa testovania nezúčastnila. 
 
2003 

 
281 

 
7346 

 
matema- 
tická 
gramotnosť

 
500 

 
15. až 21. 
miesto 
z 29 krajín 

 
18. až 25. 
miesto 
zo 40 
krajín 

priemerný 
výkon sa 
štatisticky 
významne 
neodlišoval 
od OECD 
priemeru 

2006 189 4731 prírodo- 
vedná 
gramotnosť

488 20. až 25. 
miesto 
z 30 krajín 

26 až 34  
z 57 krajín 

signifikantne 
pod 
priemerom 
OECD 

2009 189 4 555 čitateľská 
gramotnosť

490 23. až 29. 
miesto 
z 34 krajín 

29. až 37. 
miesto zo 
65 
krajín 

signifikantne 
pod 
priemerom 
OECD 

 
 
Tabuľka 2 Celkové výsledky testu maturantov z fyziky - Monitoring 2003 a 2004 

 
Monitoringu sa zúčastnilo 1752 študentov zo 135 stredných škôl a test obsahoval 53 

úloh pokrývajúcich látku určenú osnovami. Výsledky neboli uspokojujúce, pretože len 30,7 % 
maturantov v teste uspelo. Z toho lepšie skóre dosiahli maturanti z gymnázií (53 %), kým 
úspešnosť maturantov zo stredných odborných škôl bola 31 % a z učňovských škôl len 23 %. 
Výsledky zároveň odrážajú aj rôznu úroveň vzdelávania na jednotlivých typoch škôl. Ak si 
uvedomíme, že 82 % maturantov (95 % gymnazistov, 66 % zo stredných odborných škôl s 
maturitou) sa v roku 2003 zapísalo na univerzitné štúdium, nie je prekvapujúce, že potom sa v 
prvom roku vysokoškolského štúdia objavujú značné nezrovnalosti vo vstupných 
vedomostiach. Na technicky orientovaných univerzitách, kde fyzika tvorí všeobecný základ 
pre pochopenie odborných predmetov, následne nastáva problém pre vysokoškolských 
učiteľov, ako tieto nezrovnalosti preklenúť a vyrovnať úroveň vedomostí na požadujúcu.  
Monitoringu 2004 sa zúčastnilo 3398 študentov z 297 stredných škôl a celková úspešnosť 
45,1 % bola v porovnaní s rokom 2003 lepšia. Výsledky testovania v ostatných predmetoch 

Rok 2003 Rok 2004 

   Známka z fyziky  
   Počet    
študentov 

Priemerná 
úspešnosť 
v teste [%] 

Počet 
študentov 

Priemerná  
úspešnosť 
v teste [%] 

1 (výborne) 255 51,0 658 61,7 

2 (veľmi dobre) 436 34,3 783 49,1 

3 (dobre) 574 25,3 1098 39,4 

4 (dostatočne) 436 22,9 744 35,4 

5 (nedostatočne) 43 23,1 82 36,3 

neklasifikovaní - - 17 56,5 

neuvedená 8 23,6 16 40,1 

Celkovo  1752 30,7 3398 45,1 
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ukázali, že pozornosť študentov stredných škôl je sústredená predovšetkým na jazyky, a to 
najmä na anglický jazyk, kde úspešnosť na úrovni A bola 61,9 %, a na úrovni B 51,9 %. 
Najhoršie dopadli študenti stredných škôl v matematike, kde v menej náročných testoch 
vypočítali zhruba štvrtinu príkladov. Testy úrovne A zvládlo 42,4 %, kým testy úrovne B 
zvládlo len 24,2 %. „Nebude to len ich chyba, ale aj celého vzdelávacieho systému," uviedol 
vtedajší minister školstva Martin Fronc. Podľa neho je na týchto školách často menej 
vyučovacích hodín matematiky (Ožvoldová, Gerhátová, 2010). Lepšie výsledky dosiahli síce 
gymnazisti, hoci aj tí zvládli náročnejšie testy z matematiky na úrovni A len menej ako na 
polovicu. Pri menej zložitých testoch úrovne B bola ich úspešnosť dokonca, len 39,5 %.  
V posledných rokoch monitorovanie vedomostí z fyziky nie je v popredí záujmu vôbec. 
 

3. PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE S VYUŽITÍM INTEGROVANÉHO 
E-LEARNINGU - MOŽNOSŤ AKO ZVÝŠIŤ ÚROVEŇ 
PRÍRODOVEDNEJ GRAMOTNOSTI ŽIAKOV 

 
Úroveň prírodovednej gramotnosti našich žiakov a študentov určite už dlhodobo trápi 

mnohých vyučujúcich prírodovedných predmetov. Práve snaha o jej zvýšenie viedla F. 
Schauera, M. Ožvoldovú a F. Lustiga k vytvoreniu novej stratégie vzdelávania 
prírodovedných a technických predmetov, ktorú nazvali integrovaný e-learning (INTe-L) 
(obr. 1). 

Hlavná myšlienka stratégie INTe-L je založená na tom, že žiaci a študenti by mali pri 
získavaní vedomostí a zručností v prírodovednom a technickom vzdelávaní postupovať ako 
vedci. Začať pozorovaním skúmaného javu, následne pokračovať experimentovaním 
pomocou reálnych resp. reálnych vzdialených experimentov (obr. 2) a virtuálnych 
experimentov (interaktívne simulácie a aplety) (obr. 3), a potom získané údaje spracovať a 
vyhodnotiť výsledky. Takýto postup v konečnom dôsledku vedie až ku konfrontácii s teóriou, 
ktorú žiakovi sprostredkúvajú e-vzdelávacie materiály (obr. 4), a tým žiak konfrontuje 
experiment a overenie teoretických fyzikálnych javov a zákonov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 1 Schéma stratégie INTe-L 
(Ožvoldová, Gerhátová, 2010) 
 

Je dobre známa skutočnosť, že účinnejšie je, ak žiak k novým poznatkom prichádza 
vlastnou intelektuálnou činnosťou, ktorú učiteľ riadi, ale sám ju za žiaka nevykonáva. Žiakovi 
má experimentovanie priblížiť fyzikálnu realitu, dať mu možnosť pracovať s fyzikálnymi 
pomôckami, prístrojmi, najmodernejšími informačno-komunikačnými technológiami (IKT) a 
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zvýšiť jeho vlastnú aktivitu v procese poznávania. Žiaka motivuje jeho vlastné 
experimentovanie k bádateľskej činnosti, a tak postupne vytvára stratégiu tvorivého riešenia 
problémov.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2 Ukážka WWW stránky slovenského fyzikálneho e-laboratória                                       
na http://kf.truni.sk/remotelab využívaná v stratégii INTe-L 

 
Metodiku stratégie INTe-L aplikujeme už niekoľko rokov vo všetkých ročníkoch  

bakalárskeho a magisterského štúdia na Katedre fyziky Pedagogickej fakulty Trnavskej 
univerzity v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov fyzika v kombinácii, s 
cieľom overiť tento postup pri získavaní poznatkov. Podobne sa s úspechom využíva vo 
výučbe základného kurzu fyziky v bakalárskom štúdiu na Fakulte aplikovanej informatiky  
Univerzity Tomáše Bati v Zlíne. 
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Obr. 3 Ukážka WWW stránky interaktívnych simulácií „PhET Interactive Simulations 
University of Colorado at Boulder” http://phet.colorado.edu/en/simulations/category/physics 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4 Interaktívne e-učebnice fyziky na CD – ukážka 
(Ožvoldová et al. 2004, 2006, 2007) 

Ak chceme využívať INTe-L vo výučbe prírodovedných a technických predmetov v 
súlade so zásadami konštruktívneho prístupu, javí sa nám z našich praktických skúseností ako 
veľmi užitočné, zapojiť žiakov do tvorby projektov prostredníctvom projektového 
vyučovania. V rokoch 2007 – 2009 sme na vzorke 155 respondentov prvýkrát overovali 
účinnosť projektového vyučovania s využitím stratégie INTe-L v 9. roč. základných škôl v 
tematickom celku „Energia v prírode, technike a spoločnosti“. Podrobne spracované výsledky 
nami realizovaného pedagogického výskumu sú súčasťou dizertačnej práce jednej z autoriek 
(Gerhátová, 2009), rovnako sú uvedené v monografii (Ožvoldová, Gerhátová, 2010) a boli 
prezentované na konferenciách doma i v zahraničí. V súčasnosti overujeme účinnosť 
projektového vyučovania s využitím stratégie INTe-L na úrovni strednej a vysokej školy. 
Je všeobecne známe, že kvalitné výsledky v rozvíjaní prírodovednej gramotnosti žiakov a 
študentov možno dosiahnuť vhodnou kombináciou produktívnych metód a organizačných 
foriem vyučovania a učenia sa. Dôraz sa pritom kladie na aktívnu a tvorivú experimentátorskú 
činnosť žiaka resp. študenta. Didaktická činnosť žiackeho pokusu vo vyučovaní fyziky, ale aj 
ostatných prírodovedných a technických predmetov, do veľkej miery závisí od učiteľovho 
vedenia a usmerňovania pri myšlienkovej činnosti žiakov v priebehu plánovania, realizácie a 
vyhodnotenia experimentu. Pričom jeho pôsobenie na žiakov musí byť nepriame, aby nebol 
porušený princíp aktivity a samostatnosti žiakov. 

V tradičnom vyučovaní sa kladie hlavný dôraz na pojmy a poučky vysvetľované a 
predstavované žiakom pomocou výkladu učiteľa. Vyučovanie výlučne takýmto spôsobom sa 
javí ako nedostatočné, pretože žiakov prírodovedné a technické predmety nebavia, pokladajú 
ich za náročné a odtrhnuté od reálneho života. Prírodovedné a technické predmety obsahujú 
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veľmi veľa abstrakcií, ktoré sú žiakmi často nesprávne pochopené a vznikajú tak 
miskoncepcie, na základe ktorých sa nesprávne ukladajú ďalšie informácie.      

Projektové vyučovanie s využitím stratégie INTe-L prináša nové možnosti do 
vyučovacieho procesu. Cieľom integrovaného e-learningu je motivovať žiaka, skvalitniť a 
zatraktívniť vyučovanie prírodovedných a technických predmetov, a tým učiť žiakov iným 
spôsobom ako je zvyčajné, t.j. názornejšie, zaujímavejšie a podľa iných postupov.   

Projektové vyučovanie s využitím stratégie INTe-L využíva iné postupy ako tradičné 
vyučovanie, pretože tu je pozornosť sústredená na aktivitu žiaka. Žiak neprijíma od učiteľa 
informácie v hotovej podobe. Práve naopak, sám informácie hľadá, spracováva a využíva, a 
takýmto spôsobom si nenásilne a prirodzene osvojuje nové poznatky, rozvíja zručnosti a 
uplatňuje svoje schopnosti. Úloha učiteľa je zameraná na organizovanie činnosti žiaka a na 
pomoc žiakovi pri jeho objavnej ceste za poznaním, kde sa postupuje od pokusov, cez modely 
– simulácie javov až k teórii.  

Projektové vyučovanie s využitím stratégie INTe-L vo veľkej miere využíva najnovšie 
IKT. Každý učiteľ môže ich vhodným využívaním a zakomponovaním do vyučovania v 
spojení s tvorbou projektov, vzbudiť záujem žiakov o predmet, a tým dosiahnuť, aby sa žiaci 
na hodiny tešili, aby sa záujem o porozumenie súvislostí vzťahov techniky s reálnym svetom 
okolo nás stal integrálnou súčasťou ich každodenného života. Veď prírodné vedy zahŕňajú 
poznatky a metodológiu skúmania a vysvetľovania prírody a technika a technológie sú 
aplikáciou prírodných vied zameranou na zmeny prírodného prostredia za účelom 
uspokojovania potrieb človeka (Turek, 2008). 
 

4. ZÁVER 
 
Projektové vyučovanie s využitím stratégie INTe-L umožňuje: 

 motivovať k porozumeniu javov prostredníctvom experimentovania, 
 ukázať neformálne a žiakovi dostupné cesty k dosahovaniu prirodzenej aktivity vo  
 vyučovaní, 
 vytvárať situácie, keď experiment je zdrojom poznávania a prvým stupňom k 

poznaniu od živého nazerania k teoretickému mysleniu, 
 overovať predikcie a vytvárať kritérium pravdivosti hypotéz,  
 demonštrovať ilustrácie aplikácii fyzikálneho poznania k teoretickému mysleniu a od 

neho naspäť k praktickému využitiu získaných poznatkov, 
 realizovať cesty myšlienkových operácií vo vyučovaní, 
 integrovať prírodovedné poznatky, 
 riešiť prírodovedné experimentálne problémy a pod. 

Jednou zo základných charakteristík projektovej formy je využívanie 
medzipredmetových vzťahov, stieranie hraníc medzi jednotlivými predmetmi. Prácou na 
projektoch sa žiaci učia o technike, prírode, pričom si prehlbujú poznatky i z ďalších 
predmetov, rozvíjajú svoju tvorivosť, schopnosť riešiť problémy, učia sa spolupracovať, 
tolerovať a prijímať iné názory, plánovať si svoju prácu, komunikovať, pracovať s 
informáciami a následne ich prezentovať pred kolektívom. Všetky tieto činnosti spolu s 
využívaním IKT majú pre žiakov silný motivačný charakter. Takýmto spôsobom môže učiteľ 
vtiahnuť a zapojiť do vyučovania všetkých žiakov, aby sa aktívne zúčastňovali na procese, v 
ktorom poznatky vznikajú. Aby sa z nich stali mladí bádatelia a aby neboli len pasívnymi, 
unudenými a znechutenými poslucháčmi.  

Na základe výsledkov nami realizovaného pedagogického výskumu (Gerhátová, 2009) 
možno konštatovať, že projektové vyučovanie s využitím INTe-Lu umožňuje žiakom bádať, 
experimentovať, preverovať, tvoriť, využívať vedomosti v praxi, rozvíjať schopnosti nastoliť 
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otázky spojené s riešením problému, schopnosť riešiť problém, rozvíjať zručnosti v IKT, a 
tým aj zvyšovať úroveň prírodovednej gramotnosti žiakov a študentov. 
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