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Aktivita 2.1 – Počítačom pod-
porovaný vyučovací proces 
v laboratórnych podmienkach

Od februára 2014 sa na Gym-
náziu v Krompachoch realizu-
je projekt Moderné vzdeláva-
nie – najlepšia investícia pod-
porený Európskym sociálnym 
fondom. Hlavným cieľom pro-
jektu je uskutočniť obsahovú 
prestavbu vzdelávania s využi-
tím inovatívnych foriem a me-
tód výučby, príprava absolven-
tov na ich nadväzujúce vzdelá-
vanie a trh práce.  
Jeden z jeho špecifických cieľov 
– inovácia učebných postupov v 
laboratórnych podmienkach sa 
realizuje prostredníctvom akti-
vity 2.1., ktorá má názov Počí-
tačom podporovaný vyučvací 
proces v laboratórnych pod-
mienkach. Fyzikálne, chemic-
ké a biologické laboratóriá boli 
doplnené chýbajúcimi zaria-
deniami pre interaktívnu vý-
učbu a boli zakúpené didaktic-
ké prostriedky pre Integrovaný 
školský merací, mode lovací a 
riadiaci systém COACH. Peda-
gogickí zamestnanci najprv vy-

pracovali metodiku laboratór-
nych cvičení COACH, na zákla-
de ktorej začal v odborných la-
boratóriách prebiehať vyučova-
cí proces. Naši žiaci mohli po-
čas školského roka 2014/2015 
experimentálne pokusy v sys-
téme COACH aplikovať v labo-
ratórnych cvičeniach. Súčas-
ne využívali nové didaktické 
prostriedky – interaktívne ta-
bule Interwrite Dual Board, no-
tebooky, projektory, vizualizé-
ry, mikroskopy a mnohé ďalšie, 
ktoré pomáhajú zmeniť tradič-
né formy vzdelávania a moder-
nú interaktívnu výučbu. 

Vďaka projektu Moderné vzde-
lávanie – najlepšia investícia 
sa výrazne zlepšila vybavenosť 
nášho gymnázia didaktickými 
prostriedkami a interaktívnymi 
technológiami, ktoré moder-
nizujú vyučovací proces a ten 
zvyšuje motiváciu našich žia-
kov, ich pozornosť a  kreatívne 
myslenie.
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Aktivita 4.1  Aktívne bádanie 
v počítačom podporovanom 
prírodovednom laboratóriu

Štyria pedagogickí zamestnan-
ci Gymnázia v Krompachoch 
absolvovali v rámci projek-
tu Moderné vzdelávanie – naj-
lepšia investícia vzdelávací 
program Aktívne bádanie v po-
čítačom podporovanom prí-
rodovednom laboratóriu, kto-
rý sa realizoval v rámci aktivi-
ty 4.1. Vzdelávanie a podpora 
osobného rastu pedagogických 
zamestnancov.
    Kontinuálne aktualizačné 
vzdelávanie prebiehalo na Od-
delení fyziky Prírodovedec-
kej fakulty UPJŠ v Košiciach  a 
malo kombinovanú formu, 25 
hodín bolo realizovaných pre-
zenčne a 15 hodín dištančne. 
Učitelia získali informácie o 
fungovaní Integrovaného škol-
ského, modelovacieho a riadia-
ceho systému, ktorý bol v rámci 
projektu zavedený v odborných 
laboratóriách biológie, ché-
mie a fyziky. Vzdelávacie mo-
duly Meranie a spracovanie dát 
a Modelovanie javov a proce-
sov učitelia zhodnotili ako naj-
užitočnejšie pre ich pedagogic-
kú prax. Prostredníctvom nich 

priblížia teóriu žiakom pomo-
cou praktických úloh a meraní. 
Žiaci budú môcť počas mera-
ní priamo určovať a meniť pod-
mienky a tým bude meranie a 
spracovanie dát veľmi rýchle a 
presné. Modelovanie nahrádza 
experiment, ktorý sa nedá na 
hodine z rôznych príčin usku-
točniť. Nadobudnuté vedomos-
ti využijú pedagogickí zamest-
nanci pri svojej príprave edu-
kačného procesu,  napr. pri la-
boratórnych cvičeniach ale-
bo pri  vyučovaní tém z bioló-
gie – Fyziológia rastlín, Fyzio-
lógia človeka a pri riešení teore-
tických úloh.  
    Pedagogickí zamestnan-
ci nášho gymnázia hodnoti-
li vzdelávací program Aktívne 
bádanie v počítačom podporo-
vanom laboratóriu veľmi pozi-
tívne, pretože si osvojili nové 
metódy a formy práce vo vý-
chovno-vzdelávacom proce-
se, ktoré podporia moderni-
záciu vyučovania prírodoved-
ných predmetov. Každý žiak 
má predsa možnosť aktívne za-
sahovať do rôznych oblastí bá-
dania.
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