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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Motivácia žiakov k efektívnemu učeniu sa, hľadanie vlastného učebného štýlu. 

 

Kľúčové slová: motivácia, medzipredmetové vzťahy, prepájanie poznatkov 



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

 

Členovia PK analyzovali problémy žiakov pri učení sa. 

Žiakom chýba systém v učení sa, nemajú stanovený cieľ, prečo sa učiť, chýba im vnútorná 

motivácia. U niektorých žiaľ prevláda memorovanie učiva, nevedia prepájať poznatky z 

viacerých predmetov. Úskalím býva často nárazové učenie sa žiakov pred záverečným 

testovaním, resp. pred ohláseným testovaním. Tým, že sa žiaci nepripravujú priebežne, 

vystavujú sa niektorí zbytočne stresovým situáciám, zároveň nevedia aplikovať nadobudnuté 

vedomosti v praxi, 

Členovia PK ďalej diskutovali o rôznych prostriedkoch, ktoré by mohli napomôcť 

k motivácii žiakov učiť sa, resp. zlepšiť prepájanie poznatkov a ich aplikáciu v praxi: 

 pochvala a povzbudenie žiaka 

 budovanie zodpovednosti žiaka 

 zlepšovať sebaprezentáciu žiaka 

 učiť žiaka sebareflexii 

 viesť žiaka k správnej argumentácii 

 

 

 

 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Odporúčania: 

 priebežne študovať dostupnú odbornú literatúru k problematike motivácie žiaka a získané 

poznatky začleňovať do pedagogickej praxe; 

  vzájomná kooperácia medzi členmi PK;  

 zdieľanie príkladov úspešnej motivácie žiakov z vlastných hodín členmi PK navzájom 
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