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Anotácia projektu
Inovatívny prístup vo vysokoškolskom vyučovaní si vyžaduje využívanie nových informačnokomunikačných (ďalej IKT) a digitálnych mobilných technológií na tvorbu a inováciu moderných
učebných materiálov. Kvalitu a efektivitu vyučovania okrem iných faktorov významne ovplyvňuje
použitie didaktických prostriedkov s podporou digitálnych technológií. Využitie digitálnych
technológií vo výučbe prírodovedných predmetov a matematiky umožňuje modelovanie reálnych
javov a procesov. V súčasnosti je už zrejmý trend využívania digitálnej mobilnej technológie ako
sú smartfóny a tablety namiesto osobných počítačov a notebookov. Učenie a učenie sa sa tým stáva
časovo nezávislou činnosťou a môže sa zrealizovať kdekoľvek a kedykoľvek v časovom priestore
dňa.
Cieľom projektu je skvalitnenie prípravy našich študentov inováciou učebných materiálov
so zvláštnym zreteľom na využitie digitálneho interaktívneho učebného prostredia v súlade s
požiadavkami modernej informačnej spoločnosti. Chceme sa zamerať na tvorbu a inováciu učebných
materiálov v rámci prípravy študentov učiteľstva prírodovedných predmetov a matematiky, kde sa vo
veľkej miere využíva modelovanie reálnych prírodných javov, procesov a štruktúr. Našim dlhodobým
zámerom je prispieť k zvyšovaniu úrovne vzdelávania prírodných vied a matematiky.
Primárnou cieľovou skupinou projektu budú študenti študijných programov učiteľstva
všeobecnovzdelávacích predmetov matematiky, informatiky, chémie a biológie. Vytvorené učebné
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materiály sa môžu využiť aj v ďalších študijných programoch našej univerzity ako napr. predškolská
a elementárna pedagogika, primárne vzdelávanie a pre výučbu aplikovanej informatiky. Tvorbu
interaktívnych učebných materiálov plánujeme zrealizovať využitím vhodných online aplikácií
a softvérov a metodické návrhy ich využita ich sprístupniť v systéme Moodle a na iných webových
stránkach.
Kľúčové slová: informačno - komunikačné technológie, interaktívna učebná pomôcka, modelovanie,
prírodné vedy, vysokoškolské vzdelávanie
Ďalšie kľúčové slová týkajúce sa riešenia projektu: digitálne mobilné technológie

Anotácia projektu v anglickom jazyku
The application of new forms and methods is required for the innovative approach in higher
education, including the use of information and communication technologies and digital mobile
technologies to create and innovate modern learning materials. The use of didactic tools with
the support of digital technologies, among other factors, significantly influences the quality and
effectiveness of teaching. The use of digital technologies in the teaching of natural science subjects
and mathematics allows the modeling of real phenomena and processes. There is already an obvious
trend in the use of digital mobile technologies such as smartphones and tablets instead of personal
computers and laptops. Teaching and learning becomes a time-independent activity and can be realized
anywhere and anytime of the day.
The main objective of the project is to enhance the quality of knowledge of our students
by innovating teaching materials with special regard to the use of the digital interactive learning
environment. We want to focus on the creation and innovation of learning materials in teacher training
of natural sciences and mathematics, where modeling of real natural phenomena, processes and
structures is largely used. Our long-term goal is to contribute to raising the level of natural science
and mathematics education.
The primary target groups are students majoring in teacher training in mathematics, informatics,
chemistry and biology. Created learning materials can also be used in other fields of study at our
university, e.g. pre-school and elementary education, primary education and applied informatics.
We plan to create interactive learning materials using online applications and softwares and make
available methodical suggestions of they realisation in environments like Moodle or other websites.
Kľúčové slová v anglickom jazyku: ICT, interactive learning materials, modeling, natural sciences,
higher education, digital mobile technologies

Opis projektu
Súčasný stav problematiky
V súčasnosti sledujeme zmeny trendov vo výchovno-vzdelávacom procese, keď tradičnú
formu kontaktnej výučby dopĺňajú individualizované formy vzdelávania s podporou informačnokomunikačných a digitálnych mobilných technológií a vyučovanie sa uskutočňuje v interaktívnom
digitálnom prostredí. Mobilné zariadenia majú veľký význam a zohrávajú dôležitú úlohu v
každodennom živote mladých ľudí, preto musíme využiť príležitosť implementovať tieto technológie
aj do vyučovacieho procesu. Väčšina študentov používa mobilné zariadenia, telefóny nielen pre
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komunikáciu ale aj na využívanie mobilných aplikácií pre potreby bežného života medzi ktoré
môžeme zaradiť aj vzdelávanie. Pri tvorbe kvalitného digitálneho učebného materiálu treba venovať
osobitú pozornosť dostupnosti aj pre mobilné zariadenia, a jednotlivé aplikácie by mali byť "user
friendly" ovládateľné aj na smartfónoch, tabletoch.
Moodle je vzdelávacie prostredie pre tvorbu interaktívnych webových stránok pre študentov,
a je založený na princípe e-learningu. Patrí medzi najrozšírenejšie LMS (Learning Management
System), ktorý sa využíva na vysokých školách v zahraničí ale aj na Slovensku. Použitie systému
Moodle slúži hlavne na podporu aktívnej účasti študentov vo vyučovaní. E-learningový systém s
využitím prostredia Moodle bol vytvorený aj na našej univerzite. Môžeme konštatovať, že počet elearningových kurzov na univerzite stále rastie, a tým aj počet vytvorených učebných materiálov,
ktoré obsahovo pokrývajú jednotlivé predmety. V nasledujúcich rokoch sa bude klásť väčší dôraz
na inováciu týchto materiálov a na ich vývoj, v ktorom budú hrať význačnú úlohu najmodernejšie
technológie. V súčasnosti už Moodle podporuje na prácu v systéme aj použitie moderných mobilných
zariadení ako smartfóny a tablety. Kurzy, ich obsah, oznamy, funkcie sú prispôsobené týmto
prístrojom, ktoré sú už bežne používané súčasnou generáciou študentov.
Významným potenciálom pre prípravu interaktívnych materiálov (apletov) z matematiky
disponuje GeoGebra, ktorá je všeobecne využívaná učiteľmi na rôznych stupňoch vzdelávania.
GeoGebra umožňuje modelovanie rôznych reálnych javov a tvorbu kvalitných interaktívnych
učebných materiálov z rôznych oblastí prírodných vied a matematiky. Vývoj GeoGebry v poslednej
dobe sústreďuje na mobilné platformy a tak mobilné aplikácie GeoGebry sú sprístupnené aj pre
mobilné operačné systémy.
Na podporu individuálnej prípravy študentov v rámci kurzov matematiky bol na našej univerzite
zavedený do výučby online LMS WeBWorK. WeBWorK slúži hlavne na tvorbu a zverejnenie
individualizovaných domácich úloh pre študentov (t.j. študenti dostávajú podobné, ale nie totožné
zadania úloh), ktorá sa využíva na testovanie vedomostí a tak zabezpečí študentom ako aj vyučujúcim
a spätnú väzbu. WeBWorK máme integrované do LMS Moodle, študenti môžu otvoriť domáce úlohy
priamo z Moodle bez nutnosti autentifikácie do WeBWorK.
Pri inovácii obsahu digitálneho učiva musíme spomenúť Web 2.0 technológie, ktoré sú nové
internetové technológie, ktoré umožňujú užívateľom webového obsahu aby sa bez špeciálnych
znalostí stali jeho tvorcami.
Podľa Wellera (2013) Web 2.0 nám umožňuje interakciu s obsahom webu, ako napríklad
komentáre, živé texty, audio alebo video diskusie. Umožňuje zdieľať obsah v malej skupinke alebo
celosvetovo v reálnom čase a umožňuje obojsmernú komunikáciu. Obzvlášť dôležitou črtou Web
2.0 je aplikácia cloud. Aplikácia sa nemusí nainštalovať na žiadne koncové zariadenie, ale funguje
namiesto nej prostredníctvom internetového prehliadača a pripojenia na internet. Mnoho aplikácií v
cloude, ako napríklad Google Docs sú voľne šíriteľné.
Weller uvádza, že Web 2.0 spojený s tabletom alebo v súčasnosti so smartfónom môže pomôcť
znížiť "digitálnu priepasť" medzi osobami s prístupom k počítačom a bez neho. Väčšina smartfónov
s operačným systémom Android má tiež webové prehliadače schopné podporovať aplikácie Web 2.0.
Mnohé Web 2.0 webové aplikácie boli vyvinuté pre bezplatné a voľné použitie ako napr.
SkyDrive, Evernote, DropBox a Google Apps. Tieto webové aplikácie majú zväčša user friendly
rozhranie. Okrem týchto voľne dostupných aplikácií sú v dnešnej dobe cez Google Play dostupné
aj špecifické aplikácie, ktoré môžeme využiť vo vučovacom procese ale aj v procese osvojovania
sa nového učiva. Tieto nové technológie a aplikácie majú svoje využitie aj v procese vyučovania
Aplikácia informačno-komunikačnej
a digitálnej mobilnej technológie na
modelovanie prírodnych javov a inovácia
učebných materiálov prírodovedných

4/22

Identifikátor: nepodaný projekt

prírodovedných predmetov ako napr. chémie, biológie a informatiky a matematiky, s čím považujeme
za potrebné oboznámiť budúcich učiteľov už v procese ich prípravy na budúce povolanie na vysokých
školách.
Použitá literatúra:
Alan Weller: The use of Web 2.0 technology for pre-service teacher learning in science education,
RESEARCH IN TEACHER EDUCATION, Vol.3, No.2. October 2013. pp. 40–46.
Zameranie a opis projektu
Predložený projekt je zaradený do tematickej oblasti č. 3: pre obsahovú integráciu a
diverzifikáciu vysokoškolského štúdia.
Využitie interaktívneho vzdelávacieho prostredia a vypracovanie online dostupných učebných
materiálov na skvalitnenie prípravy študentov považujeme za potrebné na základe najnovších
výsledkov a skúseností vo vyučovaní predmetov matematiky a informatiky a prírodných vied. Podľa
výsledkov maturitných skúšok z matematiky (Repovský, 2016), (Hajdúk, 2015), (Kelecsényi, 2014)
treba venovať náležitú pozornosť poznatkom z rôznych oblastí matematiky, ako je aplikovanie a
vzájomné prepojenie poznatkov, modelovanie problémov z bežného života.
Projekt sa zameriava na podporu vyučovania predmetov prípravou a tvorbou interaktívnych
učebných materiálov využiteľných v akreditovaných študijných programoch učiteľstva akademických
predmetov matematiky, informatiky, chémie a biológie, ale aj v predmetoch študijného programu
učiteľstva primárneho vdelávania a študijného programu aplikovaná informatika.
Ďalším zámerom projektu je využitie modelovania prírodných javov, procesov a štruktúr ako
vo virtuálnom prostredí v tvorbe resp. inovácii učebných materiálov vo vybraných predmetoch
uvedených študijných programov.
Výskum v rámci projektu je zameraný:
•
•
•
•

na vyhľadávanie, testovanie a výber vhodných softvérov, online mobilných a webových
aplikácií na modelovanie reálnych javov, procesov a štruktúr vo virtuálnom prostredí
na tvorbu moderných učebných materiálov pomocou vybratých softvérov, mobilných
a webových aplikácií,
na skúmanie vplyvu a dosahu zavedenia používania vybratých softvérov, mobilných
a webových aplikácií na proces výučby jednotlivých tematických ceľkov s využitím
modelovania vo virtuálnom prostredí,
na skvalitnenie prípravy študentov na vysokých školách, hlavne budúcich učiteľov
matematiky, informatiky, chémie, biológie.

Členovia riešiteľského kolektívu majú skúsenosti s uvedenou problematikou využívania
digitálnych technológií vo vyučovaní a vidia potrebu ďalšej inovácie učebných materiálov hlavne
z dôvodu zvýšenia kvality prípravy učiteľov matematiky a prírodovedných predmetov.
Použitá literatúra:
Repovský, M. - Juščáková, Z.: Maturitná skúška 2016. Správa o výsledkoch riadneho termínu
externej časti maturitnej skúšky z matematiky (online). Bratislava 2016. Dostupné na www.nucem.sk
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Hajdúk, M., Kelecsényi, P., Ringlerová, V.: Maturitná skúška 2015. Správa o výsledkoch
riadneho termínu externej časti maturitnej skúšky z matematiky (online). Bratislava 2015. Dostupné
na www.nucem.sk
Kelecsényi, P.: Maturitná skúška 2014. Správa o výsledkoch riadneho termínu externej časti
maturitnej skúšky z matematiky. (online) Bratislava 2014. Dostupné na www.nucem.sk.
Charakter výskumu a vývoja projektu
Riešenie projektu má charakter aplikovaného výskumu v odbore didaktiky prírodných vied.
Výskum je zameraný na inováciu učebných materiálov s dôrazom na modelovanie reálnych
prírodných javov, procesov a štruktúr v procese prípravy budúcich učiteľov matematiky a prírodných
vied.
Využitie IKT a digitálnych mobilných technológií vo výučbe prírodovedných predmetov
a matematiky je opodstatnené hlavne z dôvodu modernizácie foriem a metód vyučovania a
zvýšenia atraktívnosti prírodovedných študijných programov ako aj jednotlivých predmetov, ktoré
sú vyučované v rámci nich. Predpokladáme, že implementáciou interaktívnych IKT prostriedkov
do vzdelávania sa skvalitní príprava budúcich učiteľov aj študentov ďalších študijných programov
na našej univerzite ako napr. aplikovanej informatiky, predprimárneho vzdelávania a predškolskej a
elementárnej pedagogiky v súlade s požiadavkami modernej informačnej spoločnosti. Z didaktického
hľadiska je nevyhnutné aby budúci učitelia prírodovedných predmetov ako matematiky, informatiky,
chémie, biológie mali pred sebou pozitívny príklad, ako efektívne využívať digitálne technológie.
Riešiteľský tím v rámci projektov KEGA už úspešne pracoval na tvorbe a podpore výučby
pomocou dynamických softvérov, ako aj na implementácii interaktívnych učebných materiálov a
webových aplikácií do výučby. V projektoch boli dosiahnuté a publikované výsledky, ktoré predurčujú
a determinujú možnosti ďalšieho výskumu v danej oblasti.
Plánované etapy riešenia projektu:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Vyhľadávanie, testovanie a analýza vhodných softvérov, online mobilných a webových
aplikácií na modelovanie reálnych javov, procesov a štruktúr.
Preskúmanie a výber tých študijných predmetov alebo tematických okruhov, v ktorých
modelovanie javov môže priniesť kvalitatívny posun vo výučbe.
Analýza možností inovácie obsahu učiva a metodiky študijných predmetov alebo
tematických okruhov podľa ods. 2.
Analýza a výber vhodných softvérov, online mobilných a webových aplikácií na účely
aplikácie vo vzdelávacom procese študijných predmetov alebo tematických okruhov podľa
ods. 2.
Tvorba interaktívnych učebných materiálov.
Implementácia učebných materiálov do výučby vybraných predmetov (ods. 2).
Zabezpečenie spätnej väzby implementácie učebných materiálov.
Zrhnutie a analýza skúseností a výslkedkov spätnej väzby, skúmanie vplyvu a
dosahu zavedenia používania vybratých softvérov, mobilných a webových aplikácií na
proces výučby jednotlivých tematických ceľkov; implementácia skúseností do procesu
zavedenia softvérov, online mobilných a webových aplikácií do výučby.
Vytvorenie a zverejnenie dosiahnutých výsledkov vo forme publikácií, metodických
návrhov pre učiteľov matematiky a prírodovedných predmetov a diseminácia výsledkov
projektu vo forme prednášok na konferenciách a seminároch.
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Existujúce prístrojové vybavenie nevyhnutné na riešení projektu: áno
Konkretizácia existujúceho prístrojového vybavenia
Na našej univerzite je zabezpečený vlastný server Moodle aktuálne s najnovšou verziou softvéru,
systém je verejne dostupný cez internet. Študenti aj učitelia majú prístup vlastným prihlasovacím
menom a heslom. Pre vyučovanie sú zabezpečené počítačové miestnosti s kapacitou 23 a 32 miest
na Katedry matematiky a informatiky. Na počítačoch sú inštalované okrem základných softvérov
aj špeciálne softvéry pre potreby vyučovaných predmetov informatiky a matematiky. Počítačové
učebne na KMI sú vybavené modernou digitálnou technológiou ako je interaktívna tabuľa, projektor,
hlasovacie zariadenie.
Katedra chémie okrem prístrojového vybavenia: interaktívna tabuľa, projektor, digitálny
fotoaparát má zabezpečené aj softvéry ako PASCO sensorium pre vyučovanie chémie, aj softvérový
balík SPARKvue VERNIER pre vyučovanie biológie, softverové balíky na molekulové modelovanie
HyperChem Professional 8.0 od firmy Hypercube Inc. a chemický softver ChemCraft na vizualizáciu
molekúl.
Okrem existujúceho vybavenia našich katedier treba zabezpečiť výpočtovú techniku pre
členov riešiteľského tímu, aby vedeli splniť definované ciele projektu (testovanie a práca so
softvérmi, mobilnými a webovými aplikáciami, tvoriť učené materiály), používať ich vo vyučovacom
procese a na prezentačné účely pre potreby účasti na konferenciách a na služobných cestách. Pre
tvorbu moderných učebných materiálov sú nevyhnutné aj často najnovšie softvéry a aplikácie.
Existuje množstvo vhodných bezplatných produktov použiteľných pre vzdelávacie účely, ale často
sú limitované, majú ohraničené funkčné možnosti, obsahujú len základné moduly. Pre tvorbu
kvalitnejších materiálov môže byť nevyhnutné zabezpečiť aj komerčné softvéry.

Ciele projektu
Cieľom projektu je skvalitniť prípravu študentov inováciou učebných materiálov využitím
digitálneho interaktívneho učebného prostredia. Chceme sa zamerať na tvorbu a inováciu učebných
materiálov v rámci prípravy študentov učiteľstva prírodovedných predmetov a matematiky, kde sa vo
veľkej miere využíva modelovanie reálnych prírodných javov, procesov a štruktúr. Našim dlhodobým
zámerom je prispieť k zvyšovaniu úrovne vzdelávania prírodných vied a matematiky.
Primárnou cieľovou skupinou projektu budú študenti študijných programov učiteľstva
všeobecnovzdelávacích predmetov matematiky, informatiky, chémie a biológie. Vytvorené učebné
materiály sa môžu využiť aj v ďalších študijných programoch našej univerzity ako napr. predškolská
a elementárna pedagogika, primárne vzdelávanie a pre výučbu aplikovanej informatiky. Tvorbu
interaktívnych učebných materiálov plánujeme zrealizovať formou vhodných online aplikácií
a softvérov, a sprístupniť v systéme Moodle prípadne na iných webových stránkach.
Na základe uvedených hlavných cieľov projektu chceme dosiahnuť nasledovné ciele:
•
•
•

Skvalitniť prípravu študentov učiteľstva inováciou a tvorbou dynamických, interaktívnych
učebných materiálov z matematiky, informatiky, chémie, biológie a fyziky;
Efektívne využiť počítačové softvéry a online dostupné mobilné a webové aplikácie na
modelovanie reálnych prírodných javov procesov a štruktúr vo virtuálnom prostredí;
Implementovať vytvorené študijné materiály do výučby predmetov resp. vybraných
tematických celkov;
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•
•
•

Vytvoriť kvalitné elektronické kurzy v prostredí Moodle na pokrytie vybraných
vyučovacích predmetov alebo tematických okruhov v učiteľských študijných programoch;
Organizovať odborné podujatia (konferencie, semináre, workshopy) s cieľom zoznámenia
činnosti, výmenu skúseností a výsledkov výskumu riešiteľského kolektívu a výsledkoch
práce v projekte;
Zverejniť výsledkov projektu vo forme publikácií, vytvoriť metodických návrhov pre
učiteľov matematiky a prírodovedných predmetov a zabezpečiť disemináciu výsledkov
projektu vo forme prednášok na konferenciách a seminároch.

Sociálno-ekonomický cieľ projektu: vzdelávanie
Kľúčové slová: informačno - komunikačné technológie, interaktívna učebná pomôcka, modelovanie,
prírodné vedy, vysokoškolské vzdelávanie
Ďalšie kľúčové slová týkajúce sa cieľov projektu: digitálne mobilné technológie

Spôsob riadenia a organizačného zabezpečenia, konkrétny návrh postupu na
dosiahnutie cieľov projektu
Vedúci projektu na základe časového harmonogramu koordinuje činnosť riešiteľského kolektívu,
sústreďuje a vyhodnotí dosiahnuté výsledky. Riešiteľský kolektív pracuje na jednotlivých čiastkových
úlohách v súlade s uvedenými cieľmi projektu. Za hlavný cieľ projektu, t.j. inováciu učebných
materiálov v rôznych predmetoch zodpovedá vedúci projektu a spoluriešitelia. Vedúci projektu sleduje
splnenie cieľov projektu, dodržiavanie časového harmonogramu riešenia, pričom v prípade potreby
môže navrhovať zmeny harmonogramu, ako aj zmeny v zostave riešiteľského kolektívu.
Návrh postupu na dosiahnutie cieľov projektu:
Plánovaný postup v prvom roku riešenia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uskutočnenie pracovného stretnutia riešiteľského kolektívu - Kick-off meeting
Zabezpečenie potrebného hardvéru (etapa č. 1 riešenia projektu) - k analýze vhodných
softvérov, online mobilných a webových aplikácií treba ich testovať na rôznych platfomách.
Vyhladávanie, testovanie a analýza softvérov a online dostupných mobilných a webových
aplikácií dostupných na trhu použiteľných pre vzdelávacie účely. Sústreďuje sa na voľne
dostupné riešenia, ale skúmajú sa aj komerčné produkty a služby.
Analýza a výber tých študijných predmetov alebo tematických okruhov, v ktorých
modelovanie javov môže priniesť kvalitatívny posun vo výučbe.
Analýza možností inovácie obsahu učiva a metodiky študijných predmetov alebo
tematických okruhov podľa predchádzajúceho odseku.
Uskutočnenie pracovného stretnutia riešiteľského kolektívu - Vytvorenie konkrétneho plánu
študijných predmetov alebo tematických okruhov a harmonogramu vytvorenia učebných
materiálov.
Tvorba resp. inovácia interaktívnych učebných materiálov.
Implementácia učebných materiálov do výučby.
Publikovanie výsledkov projektu.

Plánovaný postup v druhom roku riešenia:
•

Zabezpečenie výpočtovej techniky, literatúry, softvéru.
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•
•
•
•
•
•
•

Tvorba resp. inovácia učebných materiálov a aplikácií, a ich zavedenie do vyučovania.
Spravovanie učebných materiálov v LMS Moodle.
Implementácia učebných materiálov do výučby.
Uskutočnenie pracovných stretnutí riešiteľského kolektívu.
Zabezpečenie spätnej väzby implementácie učebných materiálov pomocou dotazníkov a/
alebo hĺbkovej analýzy.
Zverejnenie činnosti riešiteľského kolektívu a dosiahnutých výsledkov projektu formou
aktívnych vystúpeniach na konferenciách, seminároch, publikačných výstupov.
Organizácia a realizácia konferencie/seminára/workshopu pre členov riešiteľského
kolektívu i odbornú verejnosť.

Plánovaný postup v treťom roku riešenia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tvorba a inovácia učebných materiálov a ich implementácia do výučby.
Impementácia učebných materiálov do výčby.
Uskutočnenie pracovných stretnutí riešiteľského kolektívu.
Zabezpečenie spätnej väzby implementácie učebných materiálov pomocou dotazníkov a/
alebo hĺbkovej analýzy.
Zrhnutie a analýza skúseností a výslkedkov spätnej väzby.
Skúmanie vplyvu a dosahu zavedenia používania vybratých softvérov, mobilných
a webových aplikácií na proces výučby jednotlivých tematických ceľkov.
Implementácia skúseností do procesu zavedenia softvérov, online mobilných a webových
aplikácií do výučby.
Vytvorenie a zverejnenie dosiahnutých výsledkov vo forme publikácií.
Vytvorenie a zverejnenie metodických návrhov pre učiteľov matematiky a prírodovedných
predmetov.
Organizácia a realizácia konferencie alebo seminára pre odbornú verejnosť.
Diseminácia výsledkov projektu vo forme prednášok na konferenciách a seminároch.

Plánované realizačné výstupy projektu
Realizátor
výstupu (názov
pracoviska
Rok
Názov
vedúceho
realizácie
plánovaného
Opis plánovaného výstupu
projektu
plánovaného
výstupu
alebo názov
výstupu
spolupracujúceho
pracoviska)
Inovované učebné Tvorba interaktívnych učebných materiálov UJS
2019
materiály
z matematiky, informatiky, chémie,
biológie, fyziky
Účasť na
Aktívna účasť na domácich a zahraničných UJS
2019
konferenciách
konferenciách.
Publikácie
Príprava vedecko-odborných publikácií,
UJS
2019
prezentácia čiastkových výsledkov projektu
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Názov
plánovaného
výstupu

Opis plánovaného výstupu

Organizácia
Organizovanie odborného seminára,
konferencie/
prezentácia dosiahnutých výsledkov.
sekcie konferencie/ Výmena skúseností.
semináru/
workshopu
Inovované učebné Tvorba a inovácia interaktívnych učebných
materiály
materiálov z matematiky, informatiky,
chémie, fyziky, biológie
Publikácie
Príprava vedecko-odborných publikácií,
prezentácia priebežných výsledkov projektu
Účasť na
Aktívna účasť na domácich a zahraničných
konferenciách
konferenciách.
Organizácia
Organizovanie odborného seminára,
konferencie/
prezentácia dosiahnutých výsledkov.
sekcie konferencie/ Výmena skúseností.
semináru/
workshopu
Interaktívne
Tvorba a inovácia interaktívnych učebných
učebné materiály materiálov z matematiky, informatiky,
chémie, fyziky, biológie
Publikácie
Príprava vedecko-odborných publikácií,
prezentácia priebežných výsledkov projektu
Účasť na
Aktívna účasť na domácich a zahraničných
konferenciách
konferenciách.
Metodické návrhy Vytvorenie a zverejnenie metodických
pre učiteľov
návrhov pre učiteľov matematiky a
prírodovedných predmetov

Realizátor
výstupu (názov
pracoviska
Rok
vedúceho
realizácie
projektu
plánovaného
alebo názov
výstupu
spolupracujúceho
pracoviska)
UJS
2020

UJS

2020

UJS

2020

UJS

2020

UJS

2021

UJS

2021

UJS

2021

UJS

2021

UJS

2019

Plánované uplatnenie výstupov, prínosy projektu v spoločenskej, ekonomickej
a hospodárskej praxi
Dosiahnuté výsledky výskumnej práce by mali skvalitniť vyučovanie prírodovedných predmetov
a matematiky. Vytvorené interaktívne materiály majú veľký potenciál na zvýšenie efektívnosti
vzdelávania študentov v študijných programoch učiteľstva matematiky, informatiky, biológie a
chémie v kombinácii, ako aj v študijnom programe aplikovaná informatika. Tento potenciál je
podmienený vytvorením atraktívneho digitálneho interaktívneho učebného prostredia.
Spoločenským prínosom projektu je príprava novej mladej generácie budúcich učiteľov
prírodovedných predmetov, ktorí ovládajú interaktívne digitálne materiály a sú schopní využívať
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najmodernejšie technológie. Prípravou budúcich učiteľov prispievame k zvyšovaniu úrovne
vzdelávania prírodných vied a matematiky. Využitie interaktívneho vzdelávacieho prostredia vo
výučbe je opodstatnená hlavne z dôvodu modernizácie vyučovania a zvýšenia atraktívnosti
vyučovaných predmetov.
Prínosom projektu majú byť výsledky výskumu, ktoré budú prezentované na odborných
seminároch, na vystúpeniach na domácich a zahraničných konferenciách. Publikačné výstupy
plánujeme zverejniť v odborných a vedeckých časopisoch, v konferenčných zborníkoch ale
predovšetkým sa budeme snažiť o zverejnenie vedeckých prác v zahraničných časopisoch
registrovaných v databázach.

Medzinárodná spolupráca
Názov pracoviska/inštitúcie
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta Katedra chémie a didaktiky chémie
Adresa pracoviska/inštitúcie
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Česká republika
Kontaktná osoba (meno, priezvisko a tituly)
Martin, Bílek, prof. PhDr. Ph.D
Opis spolupráce pri riešení projektu
Plánovaná spolupráca v modelovaní prírodných javov v oblasti chémie.
Názov pracoviska/inštitúcie
International GeoGebra Institute
Adresa pracoviska/inštitúcie
University of Cambridge, United Kingdom
Kontaktná osoba (meno, priezvisko a tituly)
Zsolt Lavicza
Opis spolupráce pri riešení projektu
Spolupráca na vývoji GeoGebry a rôznych aplikácií v rámci komunity GeoGebra Inštitútov.

Časový harmonogram na celé obdobie riešenia projektu
Dátum
Dátum
realizácie realizácie Názov hlavného/čiastkového cieľa
Opis realizácie cieľa
od
do
01.04.2019 30.04.2019 Pracovné stretnutie riešiteľského
Príprava realizácie projektu na rok
kolektívu - Kick-off meeting
2019, rozdelenie úloh pre členov
riešiteľského kolektívu.
01.04.2019 15.07.2019 Technické zabezpečenie - hardvér
Zabezpečenie počítačovej, mobilnej
techniky a odbornej literatúry
01.04.2019 31.12.2019 Analýza softvérov
Vyhladávanie, testovanie a analýza
softvérov a online dostupných
mobilných a webových aplikácií
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Dátum
Dátum
realizácie realizácie Názov hlavného/čiastkového cieľa
Opis realizácie cieľa
od
do
01.05.2019 31.12.2019 Analýza študijných predmetov a
Analýza a výber tých študijných
možností inovácie obsahu učiva a
predmetov alebo tematických
metodiky
okruhov, v ktorých modelovanie
javov môže priniesť kvalitatívny
posun vo výučbe. Analýza možností
inovácie obsahu učiva a metodiky
študijných predmetov alebo
tematických okruhov podľa
predchádzajúceho odseku.
01.06.2019 31.12.2019 Vytvorenie konkrétneho plánu
Uskutočnenie pracovného stretnutia
a harmonogramu
riešiteľského kolektívu - Vytvorenie
konkrétneho plánu študijných
predmetov alebo tematických
okruhov a harmonogramu vytvorenia
učebných materiálov.
15.10.2019 15.12.2021 Tvorba a inovácia učebných
Tvorba interaktívnych učebných
materiálov
materiálov z informatiky,
matematiky, chémie, fyziky.
Implementácia interaktívnych kurzov
do vyučovania.
01.02.2020 31.03.2020 Pracovné stretnutie riešiteľského
Vyhodnotenie plnenia čiastkových
kolektívu
cieľov projektu, príprava činnosti na
rok 2020.
01.09.2020 30.09.2020 Organizácia konferencie/seminára/ Organizovanie konferencie/seminára/
workshopu
workshopu so zameraním na
interaktívne učebné materiály,
prezentácia čiastkových výsledkov.
01.01.2020 15.12.2021 Účasť na konferenciách
Príprava vedecko-odborných
publikácií a prezentácia priebežných
výsledkov projektu.
01.03.2020 30.06.2021 Zabezpečenie spätnej väzby
Zabezpečenie spätnej väzby
implementácie učebných materiálov
pomocou dotazníkov a/alebo
hĺbkovej analýzy.
01.02.2021 28.02.2021 Pracovné stretnutie riešiteľského
Vyhodnotenie plnenia čiastkových
kolektívu
cieľov projektu, príprava činnosti na
rok 2021.
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Dátum
Dátum
realizácie realizácie Názov hlavného/čiastkového cieľa
Opis realizácie cieľa
od
do
01.03.2021 30.12.2021 Zhrnutie skúseností a implementácia Zrhnutie a analýza skúseností
návrhov
a výslkedkov spätnej väzby.
Skúmanie vplyvu a dosahu
zavedenia používania vybratých
softvérov, mobilných a webových
aplikácií na proces výučby
jednotlivých tematických ceľkov.
Implementácia návrhov na základe
získaných skúseností do procesu
zavedenia softvérov, online
mobilných a webových aplikácií do
výučby. Vytvorenie a zverejnenie
dosiahnutých výsledkov vo forme
publikácií.
01.03.2021 15.12.2021 Metodické návrhy pre učiteľov
Vytvorenie a
zverejnenie metodických návrhov
pre učiteľov matematiky a
prírodovedných predmetov.
01.01.2020 30.11.2021 LMS
Spravovanie učebných materiálov v
LMS Moodle.
01.09.2021 30.11.2021 Konferencia - prezentácia výsledkov Organizovanie konferencie na tému
využitia interaktívnych učebných
materiálov.
01.11.2021 21.12.2021 Záverečná správa projektu
Vypracovanie záverečnej správy
projektu.
Dátum začiatku riešenia projektu: 2019
Dátum ukončenia riešenia projektu: 2021
Obdobie riešenia projektu: 3 roky

Riešiteľský kolektív
Univerzita J. Selyeho
Percentuálny podiel VŠ na plánovanej finančnej dotácii: 100 %
Meno a priezvisko príslušného funkcionára vysokej školy, ktorý schvaľuje podanú žiadosť za túto
vysokú školu: PhDr. Imrich Antalík, PhD. (prodekan)
Vedúci projektu

Počet
Počet
Počet
hodín
hodín
hodín
(2019) (2020) (2021)
RNDr. Peter Csiba, PhD. (42)
400
400
400
Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú, resp. umeleckú činnosť)
Pracovisko: Ekonomická fakulta, Katedra matematiky a informatiky
Aplikácia informačno-komunikačnej
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Spoluriešitelia

Funkcia

Počet
Počet
Počet
hodín
hodín
hodín
(2019) (2020) (2021)
RNDr. Zoltán Fehér, PhD. (46)
zástupca vedúceho projektu 300
300
300
Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú, resp. umeleckú činnosť)
Pracovisko: Ekonomická fakulta, Katedra matematiky a informatiky
PaedDr. Ladislav Végh (42)
člen riešiteľ. kolektívu
300
300
300
Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú, resp. umeleckú činnosť)
Pracovisko: Ekonomická fakulta, Katedra matematiky a informatiky
Dr. habil. PaedDr. György Juhász,
člen riešiteľ. kolektívu
300
300
300
PhD. (49)
Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú, resp. umeleckú činnosť)
Pracovisko: Pedagogická fakulta, Katedra chémie
Mgr. Ladislav Jaruska, PhD. (42)
člen riešiteľ. kolektívu
300
400
400
Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú, resp. umeleckú činnosť)
Pracovisko: Ekonomická fakulta, Katedra matematiky a informatiky
Mgr. Katarína Szarka, PhD. (42)
člen riešiteľ. kolektívu
300
300
300
Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú, resp. umeleckú činnosť)
Pracovisko: Pedagogická fakulta, Katedra chémie
doc. RNDr. Ferdinánd Filip, PhD. (44) člen riešiteľ. kolektívu
300
300
300
Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú, resp. umeleckú činnosť)
Pracovisko: Ekonomická fakulta, Katedra matematiky a informatiky
RNDr. Štefan Gubo, PhD. (41)
člen riešiteľ. kolektívu
300
300
300
Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú, resp. umeleckú činnosť)
Pracovisko: Ekonomická fakulta, Katedra matematiky a informatiky
* Doktorand v dennej forme doktorandského štúdia.
** Školiteľ sa podieľa na riešení projektu.

Riešiteľská kapacita v hodinách všetkých členov riešiteľského kolektívu z vysokých
škôl
Počet hodín 2019
2500

Počet hodín 2020
2600

Počet hodín 2021
2600

Počet hodín členov riešiteľského kolektívu z vysokých škôl/výška požadovanej finančnej
dotácie: 0,27

Technický a pomocný personál zapojený do riešenia projektu
Je na riešení projektu zapojený aj technický a pomocný personál? áno
Meno, priezvisko Zamestnávateľ/
(tituly)
organizácia
Mgr. György
Bugár

UJS

Aplikácia informačno-komunikačnej
a digitálnej mobilnej technológie na
modelovanie prírodnych javov a inovácia
učebných materiálov prírodovedných

Funkcia
technický
pracovník

14/22

Konkretizácia činností
technického/pomocného
personálu pri riešení projektu
Zabezpečenie technických predpokladov
projektu, údržba, aktualizácia systémov.

Identifikátor: nepodaný projekt

Celkový počet fyzických osôb zapojených do realizácie projektu: 9 (okrem zúčastnených v rámci
medzinárodnej spolupráce)
Zdôvodnenie zloženia riešiteľského kolektívu a potreby zapojenia spolupracujúcich pracovísk
do riešenia projektu
Výskum je zameraný na inováciu učebných materiálov z matematiky, informatiky, chémie,
biológie preto sa na riešení projektu podieľajú vybraný vysokoškolský učitelia dvoch katedier
UJS. V oblasti výskumu členovia riešiteľského kolektívu sa už dlhodobo orientujú na zavedenie
moderných informačných a komunikačných technológií do vzdelávania, na tvorbu a implementáciu
interaktívnych učebných materiálov. Väčšina členov riešiteľského kolektívu má bohatú skúsenosť v
tvorbe digitálnych učebných materiálov.
Jednotlivý riešitelia úspešne pracovali aj v predchádzajúcich projektoch KEGA, v ktorých
boli dosiahnuté výsledky v tvorbe interaktívnych učebných materiálov a k nim prislúchajúcich
metodických článkov, vysokoškolských učebníc ako aj vedeckých prác registrovaných v
medzinárodných publikačných databázach.

Publikačná a umelecká činnosť, ocenenia, realizované projekty
vedúci projektu RNDr. Peter Csiba, PhD.
Projekty výskumu a vývoja, ktorým bola v minulosti poskytnutá finančná dotácia:
Domáce: áno
Zahraničné: nie
Názov domácej organizácie, ktorá finančnú dotáciu poskytla: Aplikácia kognitívnych
technológií vo vyučovaní matematiky, 3/3080/05 KEGA 2005 - 2007, člen Vážené hustoty
množín prirodzených čísel a rozdelenie blokových postupností 1/4006/07 VEGA 2006 - 2008,
člen Tvorba interaktívnych učebných materiálov pre stredné školy s využitím matematických
softvérov s dôrazom na modelovanie 3/5277/07 KEGA 2007 - 2009, člen Rozdelenie postupností a
zovšeobecnené hustoty množín prirodzených čísel, 1/0753/10 VEGA 2010 - 2011, člen Rozdelenie
postupností a ich aplikácie, aditívne miery množín prirodzených čísel, 1/1022/12 VEGA 2012
- 2014, člen Podpora výučby matematiky pomocou voľne dostupných matematických softvérov
001UJS-4/2011 KEGA 2011 - 2013, vedúci projektu Interaktívne elektronické učebné materiály
na podporu implementovania moderných technológií do vyučovania matematiky a informatiky
002UJS-4/2014 KEGA 2014 - 2016, vedúci projektu
Podieľal/podieľa sa na riešení projektu ako: vedúci projektu, člen riešiteľského kolektívu
Najvýznamnejšie uznanie vedeckých výsledkov vedúceho projektu:
Štatistika ohlasov:
[1] Citácie, resp. recenzie v zahr. publ. registrované v cit. indexoch (WoS, Scopus) (6)
[3] Citácie v zahr. publikáciách, neregistrované v cit. indexoch (1)
[4] Citácie v domácich publ., neregistrované v cit. indexoch (8)
Spolu: 15
Výber 5 najvýznamnejších prác vedúceho projektu:
z celkovo doteraz publikovaných, resp. vytvorených umeleckých prác:
Aplikácia informačno-komunikačnej
a digitálnej mobilnej technológie na
modelovanie prírodnych javov a inovácia
učebných materiálov prírodovedných
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Identifikátor: nepodaný projekt

ADM Bukor, József (50%); Csiba, Peter (50%): A remark on (C,1) means of sequences. 2014 ISSN
1312-8876
ADM Csiba, Peter (25%); Filip, Ferdinánd (25%); Komzsík, Attila (25%); Tóth, János (25%): On
the existence of the generalized gauss composition of means. 2014 ISSN 1787-6117
ADE Tóth, János (35%); Filip, Ferdinand (35%); Csiba, Peter (30%): Distribution of terms of a
logarithmic sequence. 2007 Eger : Institute of Mathematics and Computer Science, Eszterházy
Károly College, ISSN 1787-5021
ADF Bukor, József (0%); Csiba, Peter (0%): On estimations of dispersion of ratio block sequences.
2009 Versita Warsaw and Springer Berlin Heidelberg, ISSN 0139-9918
ABD Bukor, József (25%); Csiba, Peter (25%); Fehér, Zoltán (25%); Jaruska, Ladislav (25%);
Dobrakovová, Jana (0%); Simonka, Zsolt (0%): Aplikácia GeoGebry v rôznych oblastiach. 2012
Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2012. ISBN 978-80-8122-067-8
za ostatných 5 rokov:
AFC Kiss, Gábor (50%); Csiba, Peter (50%): Analyzing of the self reported ICT literacy level of
Slovakian and Serbian Students in the higher education. 2017 Cedex : E D P SCIENCES, 2017.
ISSN 2261-2424
ADM Csiba, Peter (25%); Filip, Ferdinánd (25%); Komzsík, Attila (25%); Tóth, János (25%): On
the existence of the generalized gauss composition of means. 2014 ISSN 1787-6117
AFC Csiba, Peter (50%); Fehér, Zoltán (50%); Badošek, Radim (0%); Burda, Michal (0%):
Supporting Learning Activities With LMS WeB WorK. 2014 Ostrava : University of Ostrava,
Pedagogical Faculty, 2014. ISBN 978-80-7464-561-7
ADM Bukor, József (50%); Csiba, Peter (50%): A remark on (C,1) means of sequences. 2014 ISSN
1312-8876
AFD Csiba, Peter (100%); Árki, Zuzana (0%); Jaruska, Ladislav (0%): GeoGebra appletek webes
felületeken és online oktatási környezetekben. 2016 Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2016. ISBN
978-80-8122-190-3

Rozpočet projektu
Konkretizácia rozpočtu:
Rok

Typ finan. položky

2019 nepriame režijné náklady
2020 nepriame režijné náklady
2021 nepriame režijné náklady
2019 633002 - výpočtová technika
2019 633006 - všeobecný materiál
2019 633009 - knihy, casopisy, noviny ,
ucebnice, ucebné pomôcky a
kompenzacné pomôcky
Aplikácia informačno-komunikačnej
a digitálnej mobilnej technológie na
modelovanie prírodnych javov a inovácia
učebných materiálov prírodovedných

Konkretizácia finan. položky
a zdôvodnenie jej využitia

Nákup notebooku, mobilných zariadení,
periférie
Kancelárske potreby
Nákup odbornej literatúry
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Plán (€)
1 394,12
1 429,41
1 500,00
2 500,00
400,00
500,00

Identifikátor: nepodaný projekt

Rok

Typ finan. položky

2019 631001 - tuzemské
2019 631002 - zahraničné
2019 637001 - školenia, kurzy, semináre,
porady, konferencie, sympóziá
2019 633013 - softvér a licencie
2019 637004 - všeobecné služby

2019 633016 - reprezentacné
2020 633002 - výpočtová technika
2020 633006 - všeobecný materiál
2020 633009 - knihy, casopisy, noviny ,
ucebnice, ucebné pomôcky a
kompenzacné pomôcky
2020 631001 - tuzemské
2020 631002 - zahraničné
2020 637001 - školenia, kurzy, semináre,
porady, konferencie, sympóziá
2020 633013 - softvér a licencie
2020 637004 - všeobecné služby

2020 633016 - reprezentacné
2021 633002 - výpočtová technika
2021 633006 - všeobecný materiál
2021 633009 - knihy, casopisy, noviny ,
ucebnice, ucebné pomôcky a
kompenzacné pomôcky
2021 631001 - tuzemské
2021 631002 - zahraničné
2021 633016 - reprezentacné

Aplikácia informačno-komunikačnej
a digitálnej mobilnej technológie na
modelovanie prírodnych javov a inovácia
učebných materiálov prírodovedných

Konkretizácia finan. položky
a zdôvodnenie jej využitia
Tuzemské pracovné cesty, aktívna účasť
na konferenciách
Zahraničné pracovné cesty, aktívna účasť
na konferenciách
Pracovné stretnutia členov riešiteľského
kolektívu. Vložné, ubytovanie a stravné
na domáce a zahraničné konferencie.
Softvéry a aplikácie, zakúpenie licencie.
Tlač publikácií a reprezentačných
materiálov, platby za zverejnenie
publikácií.
Náklady pracovných stretnutí,
workshopov.
Nákup výpočtovej techniky: notebook,
tablet, periférie
Kancelárske potreby
Nákup odbornej literatúry

Tuzemské pracovné cesty, aktívna účasť
na konferenciách
Zahraničné pracovné cesty, aktívna účasť
na konferenciách
Pracovné stretnutia členov riešiteľského
kolektívu. Vložné, ubytovanie a stravné
na domáce a zahraničné konferencie.
Softvéry a aplikácie, zakúpenie licencie.
Tlač publikácií a reprezentačných
materiálov, platby za zverejnenie
publikácií.
Náklady pracovných stretnutí,
workshopov.
nákup výpočtovej techniky: notebook,
tlačiareň
Kancelárske potreby
Nákup odbornej literatúry

Tuzemské pracovné cesty, aktívna účasť
na konferenciách
Zahraničné pracovné cesty, aktívna účasť
na konferenciách
Náklady pracovných stretnutí,
workshopov.
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Plán (€)
300,00
800,00
1 200,00

1 000,00
1 000,00

200,00
2 000,00
400,00
400,00

300,00
1 200,00
1 400,00

800,00
1 400,00

200,00
1 800,00
300,00
300,00

200,00
1 200,00
200,00

Identifikátor: nepodaný projekt

Rok

Typ finan. položky

2021 637001 - školenia, kurzy, semináre,
porady, konferencie, sympóziá

2021 637004 - všeobecné služby

2021 614 - odmeny
Spolu na rok 2019:
Spolu na rok 2020:
Spolu na rok 2021:
Súhrnný plán na celé obdobie
riešenia projektu:

Konkretizácia finan. položky
Plán (€)
a zdôvodnenie jej využitia
Pracovné stretnutia členov riešiteľského
2 600,00
kolektívu, organizácia konferencie.
Vložné, ubytovanie a stravné na domáce a
zahraničné konferencie.
Tlač publikácií a reprezentačných
1 600,00
materiálov, platby za zverejnenie
publikácií.
Odmeny
300,00
9 294,12
9 529,41
10 000,00
28 823,53

Plánované pracovné cesty:
Miesto plánovanej cesty/ciest:
Cieľ/zámer plánovanej cesty/ciest:
Výsledky plánovanej cesty/ciest:
Počet osôb, ktoré sa zúčastnia na plánovanej
ceste/ciest:
Konkretizácia osôb, ktoré sa zúčastnia na
pracovnej ceste/ciest:
Predpokladaná dĺžka trvania pracovnej cesty/
ciest:
Miesto plánovanej cesty/ciest:
Cieľ/zámer plánovanej cesty/ciest:
Výsledky plánovanej cesty/ciest:
Počet osôb, ktoré sa zúčastnia na plánovanej
ceste/ciest:
Konkretizácia osôb, ktoré sa zúčastnia na
pracovnej ceste/ciest:
Predpokladaná dĺžka trvania pracovnej cesty/
ciest:

Aplikácia informačno-komunikačnej
a digitálnej mobilnej technológie na
modelovanie prírodnych javov a inovácia
učebných materiálov prírodovedných

Praha, ČR
konferencia Dva dny s didaktikou matematiky,
Univerzita Karlova
aktívna účasť, publikácia
2
RNDr. Zoltán Fehér, PhD.
Mgr. Ladislav Jaruska, PhD.
3 dni
České Budějovice, ČR
konferencia Užití počítačů ve výuce matematiky.
Jihočeská univerzita
aktívna účasť, publikácia
2
RNDr. Zoltán Fehér, PhD.
Mgr. Ladislav Jaruska, PhD.
3 dni
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Identifikátor: nepodaný projekt

Miesto plánovanej cesty/ciest:
Cieľ/zámer plánovanej cesty/ciest:
Výsledky plánovanej cesty/ciest:
Počet osôb, ktoré sa zúčastnia na plánovanej
ceste/ciest:
Konkretizácia osôb, ktoré sa zúčastnia na
pracovnej ceste/ciest:
Predpokladaná dĺžka trvania pracovnej cesty/
ciest:

Bukurešť, Rumunsko
eLearning and Software for Education, eLSE
aktívna účasť, publikácia
1

Miesto plánovanej cesty/ciest:
Cieľ/zámer plánovanej cesty/ciest:
Výsledky plánovanej cesty/ciest:
Počet osôb, ktoré sa zúčastnia na plánovanej
ceste/ciest:
Konkretizácia osôb, ktoré sa zúčastnia na
pracovnej ceste/ciest:
Predpokladaná dĺžka trvania pracovnej cesty/
ciest:

Didmattech
International Scientific Conference. Didmattech.
aktívna účasť, publikácia
1

Miesto plánovanej cesty/ciest:
Cieľ/zámer plánovanej cesty/ciest:

Subotica, Srbsko
Medzinárodná vedecká konferencia, University
of Novi Sad
aktívna účasť, publikácia
4

Výsledky plánovanej cesty/ciest:
Počet osôb, ktoré sa zúčastnia na plánovanej
ceste/ciest:
Konkretizácia osôb, ktoré sa zúčastnia na
pracovnej ceste/ciest:

Predpokladaná dĺžka trvania pracovnej cesty/
ciest:
Miesto plánovanej cesty/ciest:
Cieľ/zámer plánovanej cesty/ciest:
Výsledky plánovanej cesty/ciest:
Počet osôb, ktoré sa zúčastnia na plánovanej
ceste/ciest:
Konkretizácia osôb, ktoré sa zúčastnia na
pracovnej ceste/ciest:
Predpokladaná dĺžka trvania pracovnej cesty/
ciest:

Aplikácia informačno-komunikačnej
a digitálnej mobilnej technológie na
modelovanie prírodnych javov a inovácia
učebných materiálov prírodovedných

PaedDr. Ladislav Végh
4 dni

PaedDr. Ladislav Végh
3 dni

Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD.
Mgr. Katarína Szarka, PhD.
Mgr. Ladislav Jaruska, PhD.
RNDr. Zoltán Fehér, PhD.
3 dni
Olomouc, ČR
Medzinárodná vedecko-odborná konferencia,
Univerzita Palackého v Olomouci
aktívna účasť, publikácia
1
Mgr. Katarína Szarka, PhD.
3 dni
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Plánované spolufinancovanie za celé obdobie riešenia projektu
Finančné
prostriedky

1. rok
BV

Zdroje zo štátneho rozpočtu
9 294,12
z dotácie KEGA
0,00
z iných projektov
(projekty
podporené zo
štátneho rozpočtu,
napr. projekty
VEGA atď.)
0,00
z iných zdrojov
(napr. z dotácie
na vedu a výskum
poskytnutej
vysokej škole)
9 294,12
spolu - zdroje zo
štátneho rozpočtu
Mimorozpočtové zdroje
0,00
zo súkromných
zdrojov
organizácie
vedúceho
projektu (napr. z
mimorozpočtových
prostriedkov
vysokej školy)
0,00
zo súkromných
zdrojov
organizácie
zodpovedného
spoluriešiteľa
projektu (napr. z
mimorozpočtových
prostriedkov
spolupracujúcej
vysokej školy)
0,00
zo zahraničných
zdrojov (projekty,
finančné
príspevky, pôžičky,
úvery atď.)

2. rok

KV

BV

0,00

9 529,41

0,00

3. rok

KV

BV

Spolu

KV

BV

KV

Rozdelenie
finančných
prostriedkov
v%

0,00 10 000,00

0,00 28 823,53

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 529,41

0,00 10 000,00

0,00 28 823,53

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aplikácia informačno-komunikačnej
a digitálnej mobilnej technológie na
modelovanie prírodnych javov a inovácia
učebných materiálov prírodovedných
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Finančné
prostriedky
z iných zdrojov
(príspevky z
podnikateľského
sektora atď.)
spolu mimorozpočtové
zdroje
spolu - zdroje zo
štátneho rozpočtu
a mimorozpočtové
zdroje

1. rok
BV

2. rok

KV

BV

3. rok

KV

BV

Spolu

KV

BV

KV

Rozdelenie
finančných
prostriedkov
v%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 294,12

0,00

9 529,41

0,00 28 823,53

0,00

100,00

0,00 10 000,00

Posudzovatelia
Návrh vhodných posudzovateľov
Meno,
Názov inštitúcie/
priezvisko
Telefónne číslo
vysokej školy
a tituly
doc. Ing.
Univerzita
+421376408672
Zoltán
Konštantína Filozofa
Balogh, PhD. v Nitre Fakulta
prírodných vied,
Tr.A.Hlinku 1, Nitra
doc. RNDr. Univerzita
+421260296206
Beáta
Komenského
Brestenská, v Bratislave
PhD.
Prírodovedecká
fakulta,
Prírodovedecká
fakulta UK, Mlynská
dolina CH-2, 842 15
Bratislava
doc. Ing.
Univerzita
+421 37 6408
Melánia
Konštantína Filozofa 652
Feszterová, v Nitre Fakulta
PhD.
prírodných vied
RNDr.
Univerzita Mateja
0484467353
Šimon
Bela v Banskej
Budzák,
Bystrici Fakulta
PhD.
prírodných vied

Aplikácia informačno-komunikačnej
a digitálnej mobilnej technológie na
modelovanie prírodnych javov a inovácia
učebných materiálov prírodovedných

E-mailová adresa

Odbor vedy
a techniky

zbalogh@ukf.sk

10201 - informatické
a počítačové vedy

brestenska@fns.uniba.sk

50304 - odborová
didaktika

mfeszterova@ukf.sk

10410 - organická
chémia

simon.budzak@umb.sk

10411 - teoretická
a počítačová chémia
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Meno,
priezvisko
a tituly
doc. PaedDr.
Ján Gunčaga,
PhD.

Názov inštitúcie/
vysokej školy

Telefónne číslo

Univerzita
02/50 222 151
Komenského
v Bratislave
Pedagogická fakulta,
PdF UK Bratislava,
Šoltésovej 4, 813 34
Bratislava

E-mailová adresa
guncaga@fedu.uniba.sk

Odbor vedy
a techniky
10110 - teória
vyučovania
matematiky

Návrh nevhodných posudzovateľov
Meno,
priezvisko
a tituly

Názov inštitúcie/
vysokej školy

Telefónne číslo

E-mailová adresa

Odbor vedy
a techniky

Prílohy

Aplikácia informačno-komunikačnej
a digitálnej mobilnej technológie na
modelovanie prírodnych javov a inovácia
učebných materiálov prírodovedných
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KEGA - žiadosť

Potvrdenie o podaní žiadosti

komisia č. 3 pre obsahovú integráciu a
diverzifikáciu vysokoškolského štúdia

Univerzita J. Selyeho
Ekonomická fakulta
Katedra matematiky a informatiky

Aplikácia informačno-komunikačnej a digitálnej mobilnej technológie na modelovanie
prírodnych javov a inovácia učebných materiálov prírodovedných predmetov.
Projekt č. 001UJS-4/2019
2019
nepodaný projekt

RNDr. Peter Csiba, PhD.
Týmto čestne vyhlasujem, že všetky údaje v žiadosti o dotáciu na nový projekt KEGA sú pravdivé, že uvedené finančné požiadavky na
riešenie projektu sú v súlade s pravidlami KEGA a príslušnými platnými pokynmi a že v prípade poskytnutia dotácie budú tieto finančné
prostriedky účelne, efektívne a primerane použité len na výdavky spojené s riešením projektu, a teda nedôjde k ich neoprávnenému,
neodôvodnenému alebo neplánovanému čerpaniu. Potvrdzujem, že neprekračujem maximálny ročný počet riešiteľských hodín súhrnne
na všetkých projektoch, na ktorých sa podieľam. Zároveň na dodržiavanie účastí a maximálnej ročnej riešiteľskej kapacity ako
vedúci projektu upozorním aj všetkých svojich členov riešiteľského kolektívu. Týmto čestným vyhlásením som si vedomý následkov
vyplývajúcich z uvedenia nepravdivých informácií.

.............................................................................
RNDr. Peter Csiba, PhD.
podpis vedúceho projektu

.............................................................................
Schválené dňa

.............................................................................
PhDr. Imrich Antalík, PhD. (prodekan)
meno, priezvisko, tituly a podpis rektora, resp. povereného
akademického funkcionára s odtlačkom pečiatky

