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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia pedagogického klubu bola diskusia o moţnostiach implementácie ARCS modelu 

do pedagogického procesu na našej SOŠ. Diskutovali sme o spojitostiach medzi priemyslom 4.0 

a ARCS modelom. Na záver stretnutia sme tvorili zhrnutie našich skúseností. 

 

Kľúčové slová: ARCS model, priemysel 4.0, inovatívne vzdelávanie. 

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

Hlavné body: 

1. Prezentácia o ARCS modeli. 

2. Diskusia. 

3. Zdieľanie skúseností a návrhy na implementáciu. 

4. Inovačné vzdelávanie členov klubu. 

5. Záver a zhrnutie. 

 

Témy: práca 4.0, vzdelávanie 4.0, ARCS model, inovatívne stratégie vzdelávania. 

Program stretnutia: 

 



1. Prezentácia od koordinátora klubu – Implementácia ARCS modelu vo vzdelávaní. 

2. Diskusný kruh, zdieľanie názorov. 

3. Návrhy na implementáciu ARCS modelu. 

4. Záver a tvorba pedagogického odporúčania. 

13. Závery a odporúčania: 

 

Na stretnutí sme spoločne vytvorili nasledovné zhrnutie vedomostí o ARCS modeli a moţností jeho 

implementácie. 

 

ARCS model je prístup k riešeniu problémov, ktorý je navrhnutý na mieru motivačným aspektom 

vzdelávacieho prostredia. Jeho úlohou je stimulovať a udrţiavať motiváciu ţiakov k učeniu.  

 

Prvou časťou modelu ARCS, o ktorej sme si hovorili,  je súbor kategórií reprezentujúcich 

komponenty motivácie. Tieto kategórie sú výsledkami výskumu ľudskej motivácie.  

Druhou časťou modelu je systematický návrh procesov, ktorý slúţi na rozširovanie motivácie. Tieto 

procesy sú vhodné pre určitú skupinu vyučovaných.  

Pomocou syntézy dokáţeme identifikovať rôzne elementy motivácie študentov a navrhnutý proces 

nám pomôţe vyprofilovať motivačnú charakteristiku študentov v danom výukovom prostredí. Potom 

môţeme navrhnúť motivačné taktiky, ktoré sú pre nich vhodné. Existuje mnoţstvo výskumných 

správ, ktoré potvrdzujú validitu a vyuţiteľnosť ARCS systému.  

 

Motivácia a prvky motivácie ţiakov  

Motivácia je psychologický proces, ktorý usmerňuje ľudské správanie. Je to určitá hnacia sila, ktorá 

poháňa človeka k tomu, aby uspokojil svoje nenaplnené vnútorné potreby. Motivácia patrí medzi 

najdôleţitejšie faktory, ktoré ovplyvňujú úspešnosť ţivota jedinca. Preto je dôleţité, aby pedagógovia 

boli schopní motiváciu u ţiakov vyvolať.  

Motiváciu v škole môţe ovplyvniť mnoho rôznych faktorov, napríklad: materiály pouţité pri výuke, 

vystupovanie učiteľa, štruktúra hodiny, rôzne druhy aktivít, ale aj samostatná štruktúra celého kurzu s 

jeho jednotlivými hodinami. ARCS model a jeho štyri kategórie ponúkajú asistenciu pri kaţdej z 

týchto oblastí. Kaţdá kategória má niekoľko podkategórií. Tie sú podporované pomocou jednotlivých 

psychologických pojmov, ktoré pre ne sprostredkujú teoretický podklad. Súčasťou je aj zoznam 

otázok, ktorý nám môţe pomôcť pri rozhodovaní, analýze prístupu k vyučovaniu a príprave 

výukových materiálov. Môţe byť tieţ pouţitý na overenie a analýzy súčasných materiálov a plánov 

na hodinu. Otázky tieţ môţu byť pouţité ako zdroj nápadov a východísk, tak ako aj na motivačné 

zveľadenie výuky.  

Hlavné motivačné stratégie ARCS modelu: 1. Attention - Pozornosť 2. Relevance - Význam 3. 

Confidence - Istota 4. Satisfaction – Uspokojenie 



 

Motivácia v e-learningu, dištančnom vzdelávaní a on-line vzdelávaní  

Na rozdiel od konvenčného vzdelávania, v dištančnom vzdelávaní ostávajú motivačné problémy 

väčšinou nepovšimnuté a ţiaci sú ponechaní bez vonkajšej pomoci. Motivácia a hľadanie stimulov 

aktívnej spoluúčasti na vzdelávacom procese sú pokladané za kľúčové pri podpore on-line 

vzdelávania. Motivácia ţiakov je hlavným prvkom úspechu vo vzdelávaní prostredníctvom e-

learningového kurzu, preto sa v ňom tak často uplatňuje ARCS model.  

 

Otázky, ktoré sa vyskytujú pri dištančnom vzdelávaní: 

 - výpadky (drop out) – jedná sa o opustenie skupiny z praktických dôvodov, nevyhnutných potrieb 

alebo nespokojnosti so systémom vzdelávania  

- nekomplexnosť (non-completion) – pri dištančnom vzdelávaní predpokladáme absenciu niektorých 

prvkov, ktoré sa vyskytujú pri klasickej výuke  

- znudenosť (boredom) – je to psychický stav, ktorý je charakterizovaný vnímania prostredia 

jednotlivcom ako tupého, nudného a bez stimulácií  

- nedostatok podpory (lack of support) – týka sa nedostatku podpory ţiakov a poskytovaných 

prostriedkov zo strany vyučujúcich  

- potreba podpory (need for suport) – potreba ţiakov dostať podporu zo strany učiteľov  

- malé mnoţstvo empirických skúseností (scarcity of empirical studies) – jedná sa o skúsenosti, ktoré 

ţiaci získavajú prostredníctvom zmyslovej skúsenosti  

- kritickosť motivácie (criticality of motivation) – motivácia je kritickou zloţkou úspešnosti 

vzdelávania. 

  

Tieto otázky môţeme zodpovedať aplikáciou jednotlivých stratégií Kellerovho ARCS model. Spôsob 

interakcie učiteľa so ţiakmi sa v on-line kurze líši od klasického spôsobu face-to-face, keď má 

vyučujúci so ţiakmi priamy kontakt. Preto je nápomocné poznať črty úspešných e-learningových 

ţiakov a podľa toho na nich aplikovať na nich niektorý z výukových štýlov. 

 

Odporúčame vyššie uvedené k implementácii do pedagogického procesu. 

 

Inovačné vzdelávanie členov klubu. 

1. On line vzdelávanie  práca vo virtuálnych triedach 

2. Digitálne zdroje a nástroje vo vyučovacom procese 

 

Obsahom inovačného vzdelávania sú predovšetkým inovatívne teoretické a praktické informácie  

z oblastí digitálnych zdrojov, zavádzania digitálnych technológií do výučby, digitálneho hodnotenia, 



podpory digitálnych kompetencií ţiakov, digitálnej komunikácie a spolupráce, riešenia problémov 

prostredníctvom digitálnych technológií, platforiem umoţňujúcich on-line vzdelávanie, práce vo 

virtuálnych triedach a štúdia na diaľku pomocou moderných digitálnych technológií, sieťových a on-

line úloţísk. Členovia klubu si Inovovali vedomosti a rozšírili zručnosti prácou v prostredí Microsoft 

365. Pomocou praktických cvičení sa naučili vyuţívať cloudové sluţby OneDrive, komunikovať cez 

Microsoft Teams a plánovať činnosti za pomoci Microsoft Outlook a SharePoint lokalít a v novej ére 

digitálnych sluţieb s názvom Microsoft 365.  

Súčasná doba nás donútila učiť sa na diaľku. Tento program nám rozšíril obzor a monosti pri 

dištančnej výučbe ţiakov pomocou virtuálnych tried. Vyuţívame akademickú licenciu Microsoft 365, 

aby sme sa pripravili na online výučbu pomocou programu Microsoft Teams. Vytvárali a spravovali 

sme virtuálne triedy, učili sa poskytovať ţiakom študijné materiály a zadávať domáce úlohy. To 

všetko za pomoci pripravenej virtuálnej školy priamo v prostredí EduPage spoločne s online výučbou 

cez Microsoft Teams. 
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Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

 

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu: 

Prijímateľ vypracuje správu ku kaţdému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou 

správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.  

 

1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie 

2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku (ďalej len "zmluva o NFP") 

3. V riadku Prijímateľ -  uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku  

4. V riadku Názov projektu -  uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepouţíva sa 

skrátený názov projektu  

5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP 

6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa  názov klubu  

7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu -  uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného 

klubu učiteľov, ktorý je totoţný s dátumom na prezenčnej listine 

8. V riadku Miesto stretnutia  pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu 

učiteľov, ktorý je totoţný s miestom konania na prezenčnej listine 

9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko 

koordinátora klubu 

10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú 

stránku, kde je správa zverejnená 

11. V riadku  Manaţérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu 

12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia -  uvedú sa v bodoch 

hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstiţne popíše priebeh 

stretnutia klubu 

13. V riadku Závery o odporúčania –  uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli 

predmetom stretnutia  

14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti 

vypracovala   

15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti 

16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne   podpíše 

17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila 

(koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)  

18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti 

19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše. 

 

 

 


