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GENERÁCIA Z 

• narodení v rokoch 1995-2010 (teraz majú 6 – 21 rokov) 

• technicky najbystrejšia generácia všetkých čias   

• CD sú pre nich už zastarané, emaily pomalé 

• túžia mať smartphone,  iPod, debetnú kartu, notebook, …  

• milujú aplikácie a sociálne siete 

• multitasking 

• neoddeľujú striktne virtuálnu skúsenosť od reálnej 

• popri práci alebo učení chcú mať zábavu 

• sú tímovo orientovaní 

• nedostatok niektorých vedomostí (stretnutia zoči-voči, gramatika, …) 
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MOBILE LEARNING, M-LEARNING, MOBILNÉ 

VZDELÁVANIE 

 ,,akákoľvek podoba či forma učenia, ktorá prebieha prostredníctvom 

mobilných zariadení alebo s ich pomocou“.  

 (Neumajer, Rohlíková, Zounek, 2015) 

  

 ,,skúsenosť a príležitosť, ktorú poskytuje vývoj výučbových technológií. 

Ide o učenie sa kdekoľvek a kedykoľvek, vďaka okamžitému a 

vyžiadanému prístupu k personalizovanému svetu naplnenému 

nástrojmi a zdrojmi, ktoré preferujeme pri získavaní našich vlastných 

vedomostí, ktoré napĺňajú našu zvedavosť a tiež umožňujú spoluprácu s 

ostatnými a získavanie skúseností inak nedosiahnuteľných.“ 

 (S. Mcquiggan a kol., 2015) 



MOBILE LEARNING 

- Čo je pre žiakov najlepšie a najviac hodnotné v súvislosti s používaním mobilných 

technológií? 

- Je to generácia “digital natives”, ktorých už veľmi “nezasahujú” tradičné 

vyučovacie metódy a v škole sa nechcú vzdať svojho smartfónu/tabletu. 

- Výhody: učenie sa kedykoľvek – nielen v škole od 8.00 do 14.00, dosah aj na 

slabších žiakov, podpora alternatívnych vyučovacích prostredí, možnosť 

personalizovaného učenia sa, MOTIVÁCIA 

- Nevýhody/Výzvy: rôzny prístup na internet, monitoring používania, zdravie, 

používanie na sms-kovanie, chatovanie, mailovanie = predsudky či ich vôbec 

používať, radšej zakázať, vlastnosti (žiadna/malá klávesnica, veľkosť pamäte, 

výdrž batérie, …), používanie v skupinke (nie každý má svoje zariadenie), kedy a 

ako ich zaradiť do vyučovania 

- Profesijný rozvoj učiteľov (TPACK) 

- Hodnotenie aplikácií, ktoré sú dobré 

 



PROJEKT  

Cieľ projektu: 

 Hlavným cieľom projektu bolo vytvoriť aplikácie pre mobilné zaradenia (mobilné 

telefóny, tablety, a pod.) použiteľných na hodinách matematiky na základných a 

stredných školách za účelom zatraktívnenia a zefektívnenia výučby vybraných 

častí školskej matematiky na Slovensku i v Nórsku. 

Partneri: 

 - FMFI UK Bratislava - Oddelenie didaktiky matematiky  

    - Katedra aplikovanej informatiky 

 - HiST/NTNU Trondheim, Faculty of teacher and interpreter education, Nórsko 

Výstupy: 

 - 25 aplikácií pre Android a iOS 

 - metodická príručka pre učiteľov 
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NAŠE APLIKÁCIE 

- Cieľová skupina: žiaci ZŠ/SŠ, ich učitelia a rodičia 

- Jazyk: slovenčina, nórština, angličtina 

- Typ aplikácií: Game-based apps (skóre ako motivačný prvok) 

- Na stiahnutie:  

- Skupiny:   

 Čísla (deliteľnosť čísel, zlomky, zlomky, rímske čísla, …) 

 Funkcie (goniom. funkcie, výrazy, postupnosti, lineárna funkcia, 

 kvadratická funkcia, súradnicová sústava, …) 

 Geometria (stredová súmernosť, podobnosť trojuholníkov, Stavebnik, 

Architekt, …) 

 Šanca (kombinatorika, pravdepodobnosť, …) 

 Logika (Výroky, Preteky áut, .. ) 

file://localhost/Volumes/KINGSTON/Poprad/uvod.mov
file://localhost/Volumes/KINGSTON/Poprad/uvod.mov
file://localhost/Volumes/KINGSTON/Poprad/Fraction Action.mov
file://localhost/Volumes/KINGSTON/Poprad/Drevorubac.mov
file://localhost/Volumes/KINGSTON/Poprad/arithmetrics.mov
file://localhost/Volumes/KINGSTON/Poprad/Lucky Hockey.mov
file://localhost/Volumes/KINGSTON/Poprad/Lucky Hockey.mov
file://localhost/Volumes/KINGSTON/Poprad/preskakovana.mov
file://localhost/Volumes/KINGSTON/Poprad/stavebnik.mov
file://localhost/Volumes/KINGSTON/Poprad/Architekt.mov
file://localhost/Volumes/KINGSTON/Poprad/KombiBus.mov
file://localhost/Volumes/KINGSTON/Poprad/granny rally.mov


TESTOVANIE 



TESTOVANIE 

Kvarta (GAMČA) - 29 žiakov, 9.B (ZŠ Varín) - 25 žiakov  
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DO BUDÚCNA … 

Výskum orientovaný na 

- hranie aplikácií aj doma? Ako často? 

- čo robí žiakom problémy 

- je to pre nich naozaj motivačný prvok? 

- zlepšuje to výsledky žiakov? 

- Sú učitelia schopní a ochotní mobilné zariadenia a aplikácie používať na 

vyučovaní a za akých okolností? 

- … 



www.project-aim.eu 

Tento projekt je spolufinancovany ́ z Grantov EHP a zo s ̌ta ́tneho rozpoc ̌tu Slovenskej republiky prostredni ́ctvom Štipendijne ́ho programu EHP Slovensko. 

 


