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12.Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

Na stretnutí klubu sme vychádzali zo školského zákona 245/2008, z vlastných skúseností a citovali sme 

z materiálov uvedených v 13.bode. 

 

1. Motivačné metódy a činitele motivácie  

Motivácia je súhrn činiteľov, ktoré podnecujú, smerujú a udržujú správanie človeka. Je nevyhnutnou 

súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu.  

Motívov pôsobiacich v učebnej činnosti žiakov delíme na: 

- vnútorné - túžba po poznaní, po vzdelaní, zvedavosť, záujem o učivo 

- vonkajšie motívy  - učenie vyvolané vonkajšími podnetmi –učenie sa pre zlepšenie prospechu, pre 

rodičov, pre darčeky, pre peniaze, pre rôzne odmeny učenie sa pod nátlakom, hrozbou. 

Motivačné metódy vo vyučovacom procese delíme na vstupné a priebežné. 

Vstupné metódy sú : 

 -    motivačné rozprávanie (slovné približovanie toho, o čom sa budú žiaci učiť) 

 -    motivačný rozhovor (učiteľ so žiakmi vedie dialóg, pričom aktivizuje ich poznatky, skúsenosti -  

prebúdza ich záujem o nové učivo) 

- motivačná demonštrácia ( učiteľ pomocou ukážky (pomôcky) – napr. obraz, bábka, film, vzbudzuje 

záujem u žiakov o nové učivo) 

 - problém ako motivácia ( na základe problému učiteľ upúta pozornosť žiakov a potom vysvetľuje 

učivo) 

 - moment prekvapenia ( iné oblečenie učiteľa, napr. dobové, vzácna – neohlásená - nečakaná 

návšteva) 

b) priebežné 

 - motivačná výzva ( učiteľ vyzve žiaka, aby dával pozor, aby vykonal určitú úlohu, aby 

pomohol spolužiakovi, aby nevyrušoval ) 

 - aktualizácia obsahu učiva ( učiteľ spája učivo s príkladmi zo života, spestruje učivo 

zaujímavými príkladmi, hádankami ) 

 - pochvala, povzbudenie, kritika – sú významnými prvkami motivácie, treba ich využívať veľmi 

citlivo, pedagogicky taktne. Pomalšie pracujúcich žiakov treba chváliť aj za drobnejšie úspechy 

a povzbudzovať do ďalšej práce, taktiež aj integrovaných žiakov. 

Činnosti učiteľa, ktoré podporujú motiváciu žiaka k učeniu : preferovanie problémových úloh, 

podporovanie záujmu a zvedavosti žiakov, vnímanie žiaka bez vzťahu k hodnoteniu, záujem o výsledky 

žiaka, priestor pre nápady žiaka, neformálne besedy, učenie v činnosti, využívanie diskusie, stanovenie 

individuálnych cieľov, spolupráca s prvkami súťaženia, využívanie techník vzájomného učenia sa 

žiakov, podpora interakčných vzťahov. 

Učiteľ  by sa mal neustále vzdelávať, hľadať nové informácie, využívať nové metódy a formy práce.  

Rozvíjať sociálne zručnosti, vedomosti, záľuby a záujmy žiakov aj v spolupráci s rodičmi. Do 

vyučovacieho procesu vhodne zapájať osobnosti ( známych odborníkov, športovcov, úspešných 

absolventov školy a podobne.) 

Z prezentácie Mgr. Aleny Porvazovej  sa úplne stotožníme s jej definíciou motivácie: ...“utvára a 

podnecuje vnútorné podmienky pri vzdelávaní, zefektívňuje vzdelávanie, zvyšuje učebné výkony 

žiakov, zasahuje celú osobnosť žiaka, napomáha riešiť školské ťažkostí žiakov“. 

Je to vlastne osobná aktivita žiaka,  nárast jeho vedomostí a kompetencií, vytváranie optimálnych 

podmienok na učenie, vytvára príjemnú sociálnu atmosféru na vyučovaní a podnecuje žiaka k aktivitám. 

Upozorňuje aj na aktivity, ktoré oslabujú motiváciu k učeniu a to : 



 

 „dostanú sa do „vyjazdených koľají“ 

 majú svoje vyskúšané taktiky, ktoré radi používajú 

 majú problém nájsť nové alebo dobre vyvážené nápady 

 hodnotenie žiaka bez rozhovoru 

 vnímanie žiaka predovšetkým vo vzťahu k hodnoteniu 

 netolerancia, uzavretosť voči novému 

 nedostatočná pozornosť rozvoja sociálnych zručností 

Demotivujúce činitele učenia žiakov vyplývajúce z činnosti učiteľa 

 autokratický štýl vyučovania 

 strnulosť vyučovacích metód 

 málo tvorivosti 

 nízka kompetentnosť prípravy do života 

 veľké množstvo informácií 

 dôraz na školské známky 

 zdôrazňovanie súťaživosti 

 neprimerané, náročné nároky na žiaka 

 kritika osobnosti žiaka 

13.Závery a odporúčania: 

Odporúčania – námety 

https://svetbohatych.com/motivacne-citaty/ : 

„Kto chce hýbať svetom, musí pohnúť najskôr sám sebou. “ – Sokrates 

„Kvalita znamená robiť to dobre, aj keď sa nikto nepozerá.“ – Henry Ford 

„Silný človek je taký, ktorý dokáže postaviť pevné základy z tehál, ktoré po ňom ostatní hádžu.“ 

http://www.datakabinet.sk/sk/Dobra-skola/10-tipov-ako-motivovat-ziakov.html?ind=4. 

Najznámejšie metódy rozvíjania motivácie (eduworld.sk)  

https://www.ssi.sk/wp-content/uploads/2021/06/Motivacia_predpoklad_uspesneho_ucenia_ziakov.pdf 

 Naďalej: 

 systematicky a zámerne pracovať so žiakmi 

 individuálne pristupovať k žiakom – okamžite riešiť výchovné problémy za účasti 

žiaka ako aj zákonného zástupcu žiaka 

 spolupracovať s rodičmi, s odborníkmi  

 využívať osvedčené formy a metódy práce 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: SOŠtechnická Galanta, učebňa 0/1 

Dátum konania stretnutia: 26.1.2022 

Trvanie stretnutia: od 13,40 hod  do 16,40 hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Agnesa Lovászová  SOŠtechnická Galanta 

2. Mgr. Alžbeta Bánosova  SOŠtechnická Galanta 

3. Ing. Jana Tomová  SOŠtechnická Galanta 

 


