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Projekty na Katedre predškolskej a elementárnej pedagogiky, 

Pedagogická fakulta, KU 
 

 

VEGA 

 

Názov projektu: Analýza stavu v technickom vzdelávaní a rozvoj technických zručností 

žiakov na primárnom stupni školy 

Grantová agentúra a číslo projektu: VEGA 1/0383/19 

Doba riešenia: 2019 - 2021 

Vedúci projektu za PF KU: doc. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD. 

 

Anotácia: 

 

Vedecký projekt má charakter základného pedagogického výskumu, ktorý je cieľovo 

orientovaný na technickú výchovu a vzdelávanie žiakov mladšieho školského veku. Zámerom 

projektu je uskutočniť analýzu súčasného stavu technickej výchovy a vzdelávania na 

primárnom stupni školy. Ambíciou výskumného zámeru je tiež zistiť dôvody nedostatočnej 

pozornosti venovanej technickému vzdelávaniu žiakov mladšieho školského veku. Zistiť 

príčiny nedostatočne rozvíjaných technických zručností žiakov, ale aj vzťah učiteľov k 

technickému vzdelávaniu. Z výskumných dát, získaných analýzou stavu identifikovať 

indikátory pre skúmanie a hľadanie spoločných prienikov v obsahových štandardoch 

matematiky, prírodovedy, vlastivedy, výtvarného umenia, techniky a objaviť možnosti 

stimulujúce rozvoj a podporujúce záujem o technické vzdelávanie a získavanie technických 

zručností u žiakov v mladšom školskom veku na primárnom stupni školy. 

 

 

Názov projektu: Diagnostikovanie digitálnej gramotnosti učiteľov primárneho 

vzdelávania v kontexte pregraduálnej prípravy a edukačnej reality                                                                                                                                                                          

Grantová agentúra a číslo projektu: VEGA 1/0748/20                                                                                                                                                     

Doba riešenia: 2020 – 2022                                                                                                                                                                                 

Vedúci projektu za PF KU: PaedDr. Mária Karasová, PhD. 

Anotácia: 

Projekt je orientovaný na diagnostikovanie digitálnej gramotnosti učiteľov primárneho 

vzdelávania a budúcich učiteľov v pregraduálnej príprave. Zisťuje mieru využívania IKT v 

primárnom vzdelávaní a zároveň sa orientuje na realizáciu informatiky. Okrem testovania 

digitálnej gramotnosti, analyzuje postoje učiteľov a študentov k využívaniu IKT a  
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sebahodnoteniu digitálnej gramotnosti. V rámci oblastí merateľnosti digitálnej gramotnosti sa 

orientuje predovšetkým na používanie hardvéru a softvéru, taktiež na prácu s informáciami. 

 

 

Názov projektu: Regionálna identita ako súčinný faktor rozvíjania environmentálnej 

gramotnosti v kontexte primárnej edukácie  

Grantová agentúra a číslo projektu: VEGA 1/0624/20 

Doba riešenia: 2020 – 2022 

Vedúci projektu za PF KU: PaedDr. Miriam Uhrinová, PhD. 

 

Anotácia: Projekt je zameraný na výskum v oblasti rozvíjania environmentálnej gramotnosti v 

kontexte primárneho  vzdelávania. Orientuje sa nielen na žiakov, ale aj na učiteľov a študentov, 

budúcich učiteľov, ktorí sa pripravujú na povolanie učiteľa na 1. stupni základnej školy. Na 

rozvíjanie environmentálnej gramotnosti vplýva veľa faktorov. Cieľom výskumu je zistiť vplyv 

regionálnej identity na rozvíjanie environmentálnej gramotnosti v kontexte primárnej edukácie, 

ako aj diagnostikovať postoje respondentov k vybraným aspektom z environmentálnej 

problematiky. Na základe získaných výsledkov možno analyzovať i možnosti a opatrenia 

smerujúce k rozvíjaniu environmentálnej gramotnosti, ktoré majú vplyv aj na trvalo udržateľný 

rozvoj regiónu. 
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KEGA 

 
Názov projektu: Podpora vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí 

zaostávajú vo výsledkoch pre nedostatočnú subvenciu v škole alebo v rodine                                                                                                                                    

Grantová agentúra a číslo projektu: KEGA č. 012KU-4/2019                                                                                                                                   

Doba riešenia: 2019 - 2021                                                                                                                                                                                      

Vedúci projektu za PF KU: prof. PaedDr. Božena Šupšáková, PhD. 

Anotácia:  

Projekt má za cieľ zvýšiť úroveň a kvalitu vzdelávania detí/žiakov zo sociálne a ekonomicky 

slabšieho prostredia v primárnom vzdelávaní. Podporiť kognitívny vývin, prirodzené procesy 

osvojovania si kľúčových kompetencií detí/žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

(SZP), ktorí zaostávajú vo výsledkov pre nedostatočnú subvenciu v škole alebo v rodine a 

poskytnúť im efektívny nástroj k rozvoju gramotností – jazykovo-komunikačnej, 

prírodovednej, informačnej, kultúrnej, vrátane percepcie kultúrnych a umeleckých hodnôt. Učiť 

ich riešiť problémy spojené s globalizáciou, učiť ich uvažovať a zdôvodňovať niektoré situácie, 

aby postupne nadobúdali schopnosti a charakterové kvality, ktoré im pomôžu orientovať sa v 

súčasnom meniacom sa svete.  

Hlavným realizačným výstupom projektu v rovine edukačného systému vyučovania je návrh, 

vytvorenie a overenie funkčnosti modelu efektívnej podpory vzdelávania detí/žiakov zo SZP v 

primárnom vzdelávaní, ktorý zabezpečí rozvoj kľúčových kompetencií vo vyššie uvedených 

vzdelávacích oblastiach, čo je predpokladom zvýšenia kvality vyučovania a zlepšenia 

výsledkov učenia sa detí/žiakov zo SZP. Výstupy tejto časti projektu budú postupne 

implementované do pedagogickej praxe. Rovnako budú aplikovateľné v pregraduálnej a 

postgraduálnej príprave budúcich učiteľov primárneho vzdelávania na Pedagogickej fakulte 

KU v Ružomberku. Prínosom bude tiež publikačná činnosť riešiteľov projektu v podobe 

vedeckých monografií, odborných knižných publikácií, odborných študijných zdrojov pre 

učiteľov, príručky odporúčaných úloh pre žiakov, tiež vedeckých a odborných seminárov pre 

učiteľov, ako aj webovej platformy. 

. 
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ERASMUS+ PROJECTS 
 

Názov projektu: Learning by Doing – Attainment of Basic Competences in ECEC (ABC 

for Kindergartens) 

Grantová agentúra a číslo projektu: ERASMUS+ Programme AGREEMENT NUMBER – 

2020-1-CZ01-KA201-078464 

Doba riešenia: 2020 – 2023  

Za PF KU, partnerskú inštitúciu: PaedDr. Mária Vargová, PhD. 

Koordinátorska  organizácia: Nakladatelství Dr. Josef Raabe s.r.o. (CZ) 

Partnerské organizácie: Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta (SK), MŠ 

Riadok 4, Ružomberok (SK), Karlova Univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra predprimárnej 

a primárnej pedagogiky (CZ), Fakultní mateřská škola se speciální péčí (CZ), Mateřská škola 

Kopřivnice p.o. (CZ), Univerzita v Maribore, Pedagogická fakulta (SI), Vrtec Studenci Maribor 

(SI) 

 

Anotácia: 

Od 1. novembra 2020, Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o., začalo s implementáciou 

nadnárodného projektu „Learning by Doing – rozvoj kľúčových kompetencií v predškolskom 

vzdelávaní (ABC pre materské školy)“. Projekt spojí úsilie 8 relevantných organizácií z 3 

európskych krajín (Česká republika, Slovensko a Slovinsko). Cieľom tohto projektu je zlepšiť 

kvalitu predškolského vzdelávania so zavedením inovatívnych prístupov a postupov a 

zabezpečiť komplexný rozvoj kompetencií detí predškolského veku. Tieto ciele sa dosiahnu 

podporou učiteľov materských škôl pri získavaní vedomostí o tom, ako efektívne aplikovať 

projektové a činnostné učenie v predškolskom vzdelávaní.  
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APVV 

 
Názov projektu: Optimalizácia výučbových materiálov z matematiky na základe 

analýzy súčasných potrieb a schopností žiakov mladšieho školského veku                                                                                                                                                                                          

Grantová agentúra a číslo projektu: APVV-15-0378 

Doba riešenia: 2016 – 2020 

Vedúca projektu za PF KU: RNDr. Janka Kopáčová, CSc. 

 

Anotácia: 

 

Na Slovensku sa nerobil výskum vplyvu vedecko-technického rozvoja na záujmy a schopnosti 

žiakov na začiatku školskej dochádzky; väčšina výskumov bola zameraná na kognitívnu oblasť. 

Preto má projekt ambíciu analyzovať skutočné záujmové oblasti žiakov a ich technologické 

zručnosti, aby sa učebné materiály z matematiky prispôsobili ich zmeneným záujmom a 

schopnostiam. V tomto projekte sa najskôr vytvoríme blok rôznorodých manuálnych, 

mentálnych aj virtuálnych aktivít odstupňovanej obťažnosti bez určenia ročníka. Tento materiál 

otestujeme na špeciálnej vzorke tak, aby boli zastúpené deti s rôznym sociálnym a kultúrnym 

zázemím. 

Na základe analýzy výsledkov vytvoríme návrh výučbových materiálov s osobitným dôrazom 

na vhodný pomer jednotlivých typov aktivít (manuálne, elektronické, printové, mentálne, 

interaktívne, statické a pod). Neoddeliteľnou súčasťou materiálov bude učiteľská príručka, 

ktorá ponúkne návrhy projektovania vyučovania s využitím vytvorených materiálov, pričom sa 

ponechá riadiaca funkcia učiteľa a slobodná voľba alternatívnych materiálov podľa potreby. 

Tento postup je úplne odlišný od štandardnej tvorby, kde sa najskôr vytvorí vzdelávací materiál 

a potom sa odskúša, alebo jednoducho sa implementuje do vyučovania na základe rozhodnutia 

riadiacich orgánov. 

 


