
óàsti q;zkumu

Teoretickó èóst

t AnalÍra podmínek pro ió19/
se speciílními vzdèlóvacími
potiebami v zókladním
vzdélóvàní se zietelem na
specifické poruchy uèení
a vyuiití informaèních
a komunìkaèních technologií

r f,loinosti vyuiití poèítaèú ve
vyuèoviní iókú s mentólním
postiiením v Némecku

Empirickó èóst

) Empirické letiení

> Nóvrhy na opatiení pro
speciólnè pedagogÌckou
teorii a praxi

Hlavní cíl vyzkumu

> Analiza vyuiití digitélních technologií (vèetnè
informaèních a komunikaèních technologií) u iékù se
sDeciólními rzdèlóvacími ootÈebami na zókladních lkolàch
hlavního vzdèlóvacft o oroudu.

Charakteristika vizkumného souboru

reditelé zíkladních lkol
uèitelé prvního stupnè
uihelé druhého stupnè
osloveno 480 Skol Jihomonvského kraie,

okresy Brno-mèsto, Brno-venkov Blansko, Bieclav,VÈko\ Hodonín ? Znojmo.

reatovalo necelich 13 % ikol
nèk€ré Skot b/ly dodateznè oloveny iosobním kontakem

j.

Piíklady stanovenÍch hypotéz

Hó VyuÍtí v/ukovjch programú ie na ll. stupni èastèisí nei na l. stupni
zókladních ikol.

Hypotéza sloienà pol. 33,34

H7 Nejèastéji vyu;ívané vzdélàvací programy isou pro viuku trivia nei
pro piedmètové Yichovné oborx

Hyporéza prosti pol.38

Piíklady stanovenych hypotéz

Interakivní tabule je pravidelnè v),uiívóna pedatoty zàkladních
lkol.

. 
Hypotéza prostí pol.48

Zàci se speciàlními vzdèlóvacími potÍebami poutivají poèítaè
nejèastéjì iako kompenzaèní pomúcku.

Hypotéza prostÉ pol.69

H r 5
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77 o/o ien

23 o/o muífl

Z dl<7adní r o zdéleni vyzku mného s oub om
Sociodemografickà òàst vyzkumu

H6 Vl,'uàti \rjukoqich programù je na II. stupni
òastèjsí nez na L stupni zàkladních Sko1.

H9 Interaktivní tabule je pravidelnè WúZivàna
pedagory zàkladních Sko1.

Zàvèr hlavního cíle

r téméi vétiina pedagogù na l. st. a viichni pedagogové na ll.
st. vyuZívají pÍi rzdèlóvací èinnosti poÈítaè, ker/ patií
k nejèastèii vyuÌívané digitilní technologii

r patrny' trend pronikóní digitólních technolotií do bèiné
spoleènosti, Éady odborn/ch odvèwí vèetnè Skolswí

r multimedialìzace iady podkladú, materiílú, internetovich
portólù a dalSích opor: |<teré mohou pedagogové pÈi své
pÉci vyuiívat.

> trend zavàdéní interakivních tabulí a jeiich èetné vyuiití
ve viuce

r nejèastèj!í kategorií v inkluzivním rzdèlóyóní isou i6ci se
SPU

2 t  3 5 %

t 9  3 2 %

20 33%

ó0 t00 %

Stejné obhstl vyulltlPC na l. a ll. lupnl

jiné laké

pfi lyutd interakivnl tabLrh

!y!ilí v zójmovich obla*ech

wlid viîkovidr pros|"nú v jednorliykh
plednétech

lyritlr4hmo$atném piedmètundèldEcí
oblastill(t

Struktura resoonderÌtú

36%

34%

32%

3ú6

r ledÌ le l

l l .  s t .

r l l .  s t .

H7 Nejòastèjl vyuZivaté vzdéIàvaci programy jsou
pro wjuku fr1ia neZ pro piedmètovè vichovné

vt!ívite úimeènè vè svém fedmètu
yyulvit€ jen pii prúiezoúch t€rnatedì

50t

2gh

rvyùlhétèWimènéwsvém

! vyul[étè jèn pn prúrezoltch

rvyùlrùéle v iint(h prílèttÒltèrh

. nevyùfvsè / nevintnnè

}{ISZdci se speciàlnimi vzdèlàvacími potiebami
pouZívají poóitaò nejóastéji jako kompenzaòní



Zavér hlavnlh,o c|Le

I nejèastéj5í tyP próce s PC - próce s v/ukov/mì programy

pravdèpodobné Pro jednoduchost ovlídíní

a iadlr moiností jeiich alternalivniho vyuiìtí

r soecializované vzdèlóvací programy vyuiívaií vÈichni iàci

bez rozdílu

r uvédomèní a prezenbce Pozitiv i negativ vyuiití

digitàlních technologií i internetu, steiné tak iako ieiich

vj'hod a neu/hod.

> poèítaè za dobrou pomùcku,ale ne pro PraYidelnou Prici

DoporuÒení pro pedagogickou teorií a praxi

> podporovat trend zavódèní lT do ikol (do viech tiíd)'

vÈetnè pÉísluiného hardwaru a sottwaru

zajis!ìt odPovídající lkolen í a èaso\'i Prostor
pro próci s lI

piípravu a worbu materiólú, prezentaci

r vzhledem k oblibè vyuZití PC (v-zdèlóvacích) programù

rozòiÍovat databizi \^iukovfch programù pro vlechny obory

(nejen iazlky, matématiku a informaèní technolotie)'

i drulry Postiieni
zajistily adekvóoí matèriilné-technickó Podmínky pro ieiìch

efektivni vyuiití v edukaÈním procesu

Doporuòení pro pedagogickou teorii a praxi

I uvédomovat si negativní falaory dìSitilních technologii

ovliviuiící indìviduólní osobnost i kolektiv ;ókú

brànit k rozliiovóní negativnich vlivú

naPf. stoupiní agrese meziiàky izolovanoriiikú iikana

podpora skuPinové kooPerace, Pohybové aktivity'

pro,ektové formy Price se stiídóním sloieníjednotliÚch skuPin'

steinou mérou jako s on'line informace uPlatÀovat i standardni

, podporovat vyuii!í drgirilnich technologií Pii realizaci

i naphovàní iltú inaivìduílnich vzdélívacích plànú

vhodné àlGrnativy vyuítí Poèítaèù a dal!í ditidlnítechniky

úèelné moinosti Pro vhodné pravidelné vyuiívíní neien di Prici

s úukoÚmi Programy

Doporuòení pro pedagogickou teoriì a praxl

zajistit odpovídaiící vybavení ikol

(pi. poèet poéítaèog;ch jednotek tiskirny scannery'

fàtoaparàty kamery. interaktivni tabulè atd )

bylo dostupné viem iíkùm neien v PC uéebnàch pro béinou

v/uku ICI

pro individuàlníPróci v bé;nich tÉídàch, projektovou virku'

pÈi naplóovóní prùiezovfch témat'

udÉovat vybavení ikoly digìtólní technikou aktuólní

Èodporovat zaiilténí kvalitního proÈkolení viech

pedagogickf ch Pracovníkú

Doporuòení pîo pedagogickou teoriì a praxl

r vyuiívat moinosti Praktického uiití internetu

v edukaèním Procesu
zajistit pa!Íièné v/ebové rozhraní

e-learningovi Portíl a daìií Podmínky

r seznamovat ióky s Praktickou i teoretickou strànkou

tnternelu
ne\ /uiívali intèrn€t jen jako nistroi Pro zProstiedkovàni

zaoavf
dúraz na zkvalitóovóní wèbového rozhraníikoly vèetnè

p.à,ao.u p.o p."t"noce individuílních Precí iókú

dostateÈné informovóní o obsahu internetu'jeho rizik a iak se

iim brónit

r mit na pamètì, ie dìgitólní technologie nejsou jen Poéítaèe


