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Som kvalifikovanou učiteľkou na druhom stupni s aprobáciou slovenský jazyk a literatúra - estetika. Na projekte mobility 

Erasmus+ som sa zúčastnila prvýkrát.  

Vzhľadom k tomu, že motivácia je nevyhnutnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu, som si zvolila tento kurz. 

Uľahčuje nielen učiteľovi prácu so žiakom, ale aj žiakovi osvojovanie si nových vedomostí. Hlavnými prostriedkami 

motivácie v učebnej činnosti žiaka, sú učebné úlohy a učiteľ, ktorý žiakov neustále motivuje k samostatnej, aktívnej a 

tvorivej činnosti. Najdôležitejším činiteľom v učebnom procese je teda osobnosť učiteľa a my učitelia by sme sa mali 

neustále vzdelávať a prinášať na vyučovací process inovatívne nápady a metódy vzdelávania. Je potrebné využívať 

rôznorodý, inšpiratívny spôsob učenia. Práve z tohto dôvodu som sa do projektu zapojila.  

 

Hodiny kurzu boli rozdelené počas dňa efektívne /9.00-10.30 teória a praktické ukážky aktivít, 10.30-11.00 prestávka, 

11.00-12.30 teória a praktické ukážky aktivít, 12.30 -14.00 prestávka, 14.00-15.30 teória a praktické ukážky aktivít/. 

Doobedný a poobedný kurz bol vždy  viac zameraný na praktickú ukážku aktivít, ktoré sme realizovali sami na sebe. Tieto 

aktivity sa dajú aplikovať na rôzne predmety v rôznej vzdelávacej oblasti. Mnohé aktivity poukazovali na spoluprácu 

v kolektíve, ale aj dôležitosť jednotlivca danej skupiny , na upevňovanie vedomostí alebo na získavanie nových poznatkov 

na vyučovaní. 

 

Príklady na motiváciu: 

1. Na začiatku šk.roka sa žiakov opýtam s čím by chceli začať, skončiť a s čím pokračovať. Taktiež im poviem s čím by 

som rada pokračovala ja, čo by som chcela zastaviť a čo začať. Aktivita je zameraná na uvedomenie si svojich 

cieľov, analýzu skupiny a učiteľov postoj k triede a jeho pochopenie svojej triedy 

2. Chváliť snahu žiakov, nehovoriť im, že sú múdri, pretože ich ego rastie nesprávnym smerom. Ale ak vyzdvihneme 

ich snahu, budú motivovaní pracovať na sebe, aktivuje sa tzv.vnútorná motivácia. Dať takto žiakom najavo, že nie 

len výsledky sú dôležité. Ocenenie snahy, vytrvalosti, či zanietenia, aj keď práve náhodou nemusí viesť 

k správnemu riešeniu, je pre zdravý duševný vývin žiaka nevyhnutné. 

3. Ak upevňujeme vedomosti, otázky dávame celej skupine, až potom  zvolíme jednotlivca na odpoveď 

4. Hovoriť MY /učiteľ a žiaci/, nie VY /žiaci/ 



5. Žiaci si zatvoria oči, učiteľ napríklad číta báseň – viackrát. Žiaci sa potom snažia opakovať to, čo počuli. No stále 

majú zatvorené oči. Po chvíli oči otvoria a napíšu, čo si zapamätali. Potom chodia po triede a navzájom si 

porovnávajú svoje poznámky. Dopĺňajú si ak informácie a spolupracujú. 

6. Spoznať svojich žiakov - audit v triede -  urobí sa aktivita zameraná na slovíčka NIKDY/VŽDY, ČASTO/NIKDY 

a PRAJEM SI. Tu sa odhalia veci, ktoré má skupina spoločné, čo ich spája. 

7. Kompliment je príjemná aktivita. Každý žiak dostane na chrbát prilepený papier. Na tento papier mu ostatní píšu 

komplimenty a to, čo na ňom majú radi. Po tom, čo sa všetci vystriedajú pri všetkých papieroch, aktivita skončí a 

študenti si môžu prečítať komplimenty, ktoré dostali. 

8. Skupinová práca  - žiakov v triede náhodným výberom rozdelím do skupín /4-5 žiakov v 1 skupine/. Každá skupina 

si určí zapisovateľa a každá skupina dostane inú úlohu súvisiacu s daným učivom. Po cca 10 minútach skupinky 

prestanú pracovať. Zapisovateľ ostáva na danom mieste , kde skupina pracovala a ostatní sa presúvajú k inej 

skupine. Zapisovatelia skupín oboznamujú „návštevníkov“ s úlohou, ktorú dostali a ako ju vyriešili. Takýmto 

spôsobom sa skupinky prestriedajú a navzájom si upevňujú vedomosti a aj kolektív. 

9. Buď unikátny je aktivita, ktorej cieľom je aj to, aby sa žiaci medzi sebou lepšie spoznali. Všetci žiaci stoja v kruhu. 

Každý žiak musí povedať niečo, čo je na ňom unikátne, napríklad to, že má štyroch súrodencov. Každý, na koho 

platí tento unikátny aspekt, si musí sadnúť, čiže každý, kto má štyroch súrodencov, si sadne, a vypadáva z kola. Ak 

nikto štyroch súrodencov nemá, osoba, ktorá to povedala, zostáva stáť. Cieľom je zostať stáť tak dlho, ako sa dá. 

 

To je len niekoľko príkladov, ktoré sme realizovali počas celého týždňa s lektorom každý deň. 

 

Z každej strany hodnotím tento kurz zameraný na motiváciu žiakov za veľmi cenný a pozitívny pre môj osobný rozvoj 

a teda aj prínos pre školu. 

 


