
Inovatívny rozvoj kompetencií
pre globálny vek



30
krajín

11
jazykov

6
kontinentov 

10 000+
certifikovaných facilitátorov

50
vzrušujúcich hier

4M+
študentov

Spoločnosť Accelium, 
založená v roku 1994, 
je priekopníkom v oblasti 
učenia sa a hodnotenia 
na základe hier. 



Accelium School rozvíja zručnosti žiakov, 
vrátane tých, ktoré sú hodnotené v testovaní 
PISA ako kľúčové kompetencie 21. storočia, 
rovnako ako ďalšie zručnosti potrebné pre
úspech v globálnom svete. 

ROZHODOVANIE

ADAPTÁCIA 
NA ZMENU

STRATEGICKÉ 
MYSLENIE

KRITICKÁ 
ANALÝZA

RIEŠENIE 
PROBLÉMOV

POSTOJ 
K UČENIU

TVORIVOSŤ

PLÁNOVANIE



SPOLUPRÁCA
METAKOGNÍCIA

KRITICKÉ MYSLENIE

V rýchlo sa meniacom svete sa úloha sociálnych a emocionálnych 
zručností stáva čoraz dôležitejšou.

Rýchle tempo života, zložitosť a zrýchlený technologický rozvoj si 
vyžadujú, aby žiaci konali nezávisle a prispôsobili sa zmenám.

Absolventi vzdelávacieho systému musia úspešne zvládnuť výzvy, 
ktoré na nich čakajú v dospelosti. Tieto zručnosti si vyžadujú vysoko 
kvalitné, interdisciplinárne myslenie. 

Vyznačujú sa ne-algoritmickým myslením, rozhodovaním 
v podmienkach neurčitosti a neistoty, viacerými kritériami, viacerými 
nápadmi / hypotézami / riešeniami 
a podobne. 

V spolupráci s PISA a PIAAC OECD vykonáva spoločný výskum, ktorý 
skúma päť kategórií (model „veľkej päťky“) zručností a ich vplyv 
na budúci úspech.
‘The OECD learning framework 2030’

Životné zručnosti
sú kľúč k úspešnej budúcnosti



Top zručnosti 2025

1. Analytické schopnosti a inovácie

2. Aktívne učenie a stratégie učenia

3. Riešenie komplexných problémov

4. Kritické myslenie a analýza

5. Tvorivosť, originalita a iniciatíva

6. Vodcovstvo a sociálny vplyv

7. Použitie technológie, monitoring, kontrola

9. Reziliencia, odolnosť voči stresu a flexibilita

8. Technologický dizajn a programovanie

10. Rozhodovanie, zdôvodňovanie



Unikátna metodológia 
a vzdelávací proces 
prinášajú výsledky

Hraj sa
Hraj sa strategickú alebo 
logickú hru, ktorá prezentuje 
špecifický problém

Použi
Prenes postrehy a stratégie 
naučené v hre do skutočného 
sveta a svojich osobných 
i profesionálnych výziev

Uč sa
Osvoj si metakognitívne modely a stratégie 
na efektívne riešenie úloh v hre



Dátové centrum
Hĺbkový osobný profil
Profil skupiny

Inteligentné hry
Hodnotiace testy
Vzdelávacie tréningyAccelium

System



Hodnotiaci test Vzdelávacie tréningy

• Vysoká angažovanosť

• Adaptívna spätná väzba a podmanivý proces učenia sa

• Beží na cloude 24/7

Accelium System

Inteligentné hry



Hĺbkový osobný profil Profil skupiny/triedy

• Individuálny hodnotiaci profil

• Porovnanie skupín i jednotlivcov

• Algoritmy UI

• Sledovanie výkonu

• Zmysluplné informácie

Accelium System

Dátové centrum



Kvalita ťah
o

v

Čas

Algoritmus UI dáva zmysel ťahom, 
ktoré hráč robí v hre

Hĺbkový osobný profil

Vysoká presnosť

Dobré výpočtové schopnosti

Relatívne vysoká rýchlosť riešenia



Štúdie preukázali, že Metóda Accelium 
zvyšuje výkon žiakov v kľúčových 
predmetoch.

Celosvetovo uznávaná metodológia

Účinnosť Metódy Accelium potvrdili významné 
výskumné ústavy na celom svete.



Čo získajú školy?

Inšpiratívny kurz pre učiteľov vedený 
akreditovaným lektorom Accelium

Prístup do vzdelávacieho systému 2

Bohatá databáza materiálov, 
vrátane pripravených
prezentácií, pracovných listov
a videí

3

Online testy 
na formatívne hodnotenie 
zručností a sledovanie 
pokroku v hrách
v Dátovom centre
Accelium

5

Technická a metodická podpora4

1



Riešenia pre školy 2021/2022

• 16 lekcií
• 4-7 hier
• Komplexný kurz
• Vhodné aj ako 

samostatný predmet
• S úpravami sa dá 

použiť online

Accelium 
School

• 10 lekcií
• 2 hry
• 2 v 1: matematika        

a mini verzia Accelium 
School

• Vhodné na oživenie 
hodín matematiky

• Pripravené ihneď 
na použitie online

Matematický 
projekt

• 5 lekcií
• 2-3 hry
• Mini verzia Accelium 

School
• Dá sa ľahko začleniť 

do existujúceho 
predmetu

• Pripravené ihneď 
na použitie online

Tematické 
programy

• Evaluačný test
• Podrobné hodnotenie 

schopností za skupinu 
i jednotlivých žiakov 

• Odporúčania na prácu
• Online testovanie 
• Výsledky okamžite

Herné 
testovanie

• 5 lekcií 
• 3 hry
• Taktická príprava 

na súťaž počas 
1 mesiaca

• Prebieha online

Olympiáda
s prípravou

• 10 lekcií 
• 3 hry
• Komplexný test 360
• Ideálny 

na rozhodovanie 
o budúcej kariére

• Dá sa použiť online

Skill-fie



Vzdelávací koncept Accelium School



Accelium School
5 vzrušujúcich kurzov

Vek 6+  

Riešenie problémov (16 lekcií)

Vek 8+

Osobná zodpovednosť (16 lekcií)

Vek 11+

Tvorivé myslenie (16 lekcií)

Výhody

✓ Zlepšujú akademické výsledky

✓ Inšpirujú a motivujú  

✓ Oslovia i nezapojených žiakov

✓ Rozvíjajú schopnosť učiteľa sprevádzať programom

✓ Zapájajú žiakov a ich rodičov doma 

✓ Podporujú štandardy testov PISA

✓ Zvyšujú digitálnu gramotnosť 

Vek 9+

Pokročilé stratégie učenia (16 lekcií)

Vek 14+

Vodcovstvo – Leadership (10 lekcií)



Proces 
učenia

Rozšírenie
Žiaci pokračujú v precvičovaní 
doma s kamarátmi a rodinou 
v aplikácii Accelium. Herné cvičenie

Žiaci sú rozdelení do dvojíc 
alebo malých skupín, 
v ktorých plnia prvé herné 
úlohy v aplikácii Accelium. 

Úvod do problematiky
Príbeh, video, výzva alebo otázka 
zachytávajúca podstatu hlavnej témy každej 
lekcie. Téma je diskutovaná stručne 
a rámcuje ďalšie aktivity.

Praktický nástroj
Žiaci sa učia koncept, stratégiu alebo metódu, 
ktorá zodpovedá výzvam, ktorým čelili v hre. 

Prenos a aplikácia znalostí
Nástroje a koncepty naučené v hre sú 
aplikované do autentických životných 
situácií a do školského prostredia.

Rekapitulácia predchádzajúcej 
lekcie
Predchádzajúce lekcie a domáce 
úlohy sú skontrolované v celej 
triede. 



Štruktúra lekcie

4

Prenos znalostí a aplikácia 
metód do reálnych životných 

situácií 
a školského prostredia

3

Učenie sa konceptu 
alebo stratégii

2

Herné cvičenie 
v Accelium School

1

Úvod a základy témy

45 min.



Herné testovanie Accelium

✓ Testovanie zručností účinným a pútavým spôsobom

✓ Samoobslužný webový systém, dohľad nie je potrebný 

✓ Vytvára unikátny pohľad na každého testovaného žiaka a študenta

✓ Podrobná výstupná správa identifikuje silné stránky a slabosti

✓ Odporúčame absolvovať na začiatku kurzu, keďže obsahuje cenné 

postrehy pre učiteľa na prácu s triedou i jednotlivcami

✓ Už od 3.ročníka ZŠ

Analytická schopnosť Pohotové myslenie Účinnosť

Výkon pod tlakom Pružné myslenie

360Score 410

Plánovanie

Strategické myslenie Realizácia



Matematika s Accelium

Projekt 1: 1. a 2. ročník

Projekt 2: 3. a 4. ročník

Projekt 3: 5. a 6. ročník

Každý projekt obsahuje:

• 10 lekcií

• 2 hry

• Mapu lekcií

• Metodickú príručku 



Matematika s Accelium

Rozvíja:

numerické výpočty, porovnávanie, skúmanie, 
vyvodzovanie logických záverov, usudzovanie, 
predvídanie následkov, rozhodovanie, riešenie 

problémov 

Precvičovanie:

• Sčitovanie
• Porovnávanie čísel
• Nula
• Viackrokové úlohy
• Odhad a zaokrúhľovanie
• Záporné čísla
• Spoje so súčtom 10
• Sledovanie inštrukcií

Témy a nástroje:

• Jadro problému
• Plánovanie
• Poradie krokov
• Semafor
• Detektívna metóda
• Rozhodovací strom
• Reťazová reakcia
• Horolezec



Krátke tematické programy

• Riešenie problémov – 1. až 3. ročník
✓ Motivačná časť
✓ Detektívna metóda
✓ Kotvy
✓ Metóda filmovej pásky
✓ Záverečná časť

• Pružné myslenie – 4. až 8. ročník
✓ Motivačná časť
✓ Vzorce
✓ Kognitívne predsudky – trik „Vyhoď to“
✓ Kognitívne predsudky – trik „Lepiaca páska“
✓ Záverečná časť

• Rozhodovanie – 5. až 8. ročník
✓ Motivačná časť
✓ Metóda rozhodovacieho stromu
✓ Dláždenie cesty
✓ Rozptýlenie pozornosti
✓ Záverečná časť



Skill-fie: Od sebapoznania k rozhodnutiu

✓ Učebný program v rozsahu 10 lekcií

✓ Pre žiakov 8. – 9. ročníka základnej školy

✓ V úvode žiaci absolvujú meranie 
a hodnotenie zručností založené na hre

✓ Nasledujúcich 9 lekcií je zameraných 
na dôležitú životnú zručnosť - rozhodovanie

✓ Učebný proces pokračuje plynulo aj po škole 
pomocou aplikácie Accelium

✓ Priebežné odborné vedenie a technická 
a metodická podpora učiteľov počas celého 
projektu



• Zábavné prostredie plné výziev 
pre celú rodinu

• Fascinujúce prepojenie hry a rozvoja myslenia
• Rodičia sa oboznámia s obsahom, ktorý sa ich 

deti naučili v triede

Medzinárodná súťaž Olympiáda Accelium je 
určená pre žiakov 1. – 8. ročníka ZŠ. 
Turnaje si vyžadujú od účastníkov vysokú 
úroveň schopností – vytrvalosti, 
prispôsobivosti, schopnosti riešiť problémy, 
plánovania, rozhodovania a pod.

Workshop 
pre deti a rodičov

Medzinárodná 
olympiáda

Podujatia Accelium



Tréning pre učiteľov
Tréning učiteľov poskytuje učiteľom vylepšený súbor 

nástrojov na osvojenie zručností potrebných v 21. 

storočí. Učitelia zažívajú pútavé kurzy a tak 

absolvujú rovnaký zmysluplný proces, ktorý neskôr 

čaká aj ich žiakov. 

✓ Nezávislé učenie kdekoľvek a kedykoľvek 

(prezenčné aj online školenia)

✓ Podpora procesu učenia, webináre a konferencie 

✓ Posilňovanie zručností učiteľov

✓ Poznávanie a využívanie inovatívnych výučbových 

technológií 

✓ Zdokonalenie procesu myslenia

✓ Zvyšovanie digitálnej gramotnosti

✓ Základný a pokročilý tréning

✓ Možnosť medzinárodnej interakcie 

s pedagogickými pracovníkmi na celom svete

✓ Osvedčenie o certifikácii učiteľa



Medzinárodná komunita

Medzinárodná konferencia

✓ Objavte najmodernejšie technológie učenia

✓ Zoznámte sa s inováciami v oblasti vzdelávania z celého sveta

Globálny výskum

✓ Zapojte sa do globálneho výskumu vedeného 

poprednými univerzitami na celom svete

Vzájomné učenie

✓ Zdieľanie pedagogických skúseností 

✓ Účasť na webinároch 

✓ Spolupráca a zdieľanie informácií medzi kolegami 

na celom svete



Realizované projekty a zapojené školy



Školy zapojené v Accelium
od r. 2019 po súčasnosť

ZŠ, Malokarpatské námestie, 
Bratislava-Lamač

ZŠ Dolná Tižina

ZŠ, Mateja Lechkého, Košice

Gymnázium 
sv. Edity Steinovej

Evanjelické gymnázium Tisovec

Základná škola 
Ostrov

ZŠ s MŠ Horný 
Hričov



Pilotná škola na Slovensku

„Hodiny sú živé a plné aktivít“.

„Žiaci majú predmet radi, 

predovšetkým chlapci, pre 

ktorých je v tomto veku koncept 

zábavný a prevláda u nich 

zvedavosť. Dievčatám, ktorým to 

ide pomalšie, radi pomôžu“. 

„Deti sa vždy tešia na úlohy, 

hry, hádanky, prezentáciu, 

milujú videá aj samotné hry“.

Zdroj: Feedback 01/2020

• Cca 350 žiakov

• 14 tried

• 1 až 5. ročník

• 10 certifikovaných učiteľov

• Vzdelávacie kurzy

• Kurz 1 – Riešenie problémov

• Kurz 2 – Osobná zodpovednosť

• Matematika 1

• Score 410

Začiatok projektu: 09/2019

Aktuálny projekt: 09/2020



Pilotná škola v ČR Základní škola Varnsdorf

Začiatok projektu: 10/2018

Aktuálny 3. ročník:09/2020

• 68 žiakov

• 3 triedy (2 a 3. ročník)

• 2 certifikovaní učitelia

• Vzdelávacie kurzy

• Kurz 1

– Riešenie problémov

• Kurz 2

– Osobná zodpovednosť

„Děti pracují s velkým 

zájmem a nadšením. 

Po každé hodině děláme 

evaluaci a nesnažíme se 

práci uspěchat“.

„Z našeho pohledu děti rychle

a pohotově reagovaly a měly 

dobrý pocit z úspěchu“.

Zdroj: Feedback 11/2018



Pilotná stredná škola v ČR
Střední odborná škola Znojmo, 
Dvořákova, příspěvková organizace

Začiatok projektu: 03/2019

• 15 žiakov

• 1 trieda (1. ročník SŠ)

• 2 certifikovaní učitelia

• Vzdelávacie kurzy

• Kurz 3

– Pokročilé stratégie učenia

Ohlasy žiakov:

„Spolupracovali jsme všichni jako tým.“

„Plánovat si, je užitečné!“

„Otevřelo mi to oči na svět.“

„Neutíkat před problémy, ale vyřešit

je!“

„Hry jsou skvělé, procvičí mozek!“

Hodnotenie garantky programu:

• Přátelská atmosféra.

• Žáci spolupracovali se zájmem.

• Jednotlivé lekce se velmi dobře promítají

do běžného života.

• Nenásilnou formou byla vhodně aplikovaná 

výchova „zdravého“ rozumu v životních

situacích.

• Žáci ocenili, že se neznámkují jejich vědomosti.



Ďalšie projekty v ČR

Škola

Realizácia 02/2020 09/2019 09/2020 02/2019 03/2019 02/2020

Žiaci 15 15 15 20 20 20

Ročník 1. roč. SŠ 6. roč. ZŠ 8. roč. ZŠ 6. roč. ZŠ 1. roč. SŠ

Učitelia 1 1 1 1 1 1

Kurzy
3 – Pokročilé 
stratégie učenia

1 – Riešenie 
problémov

2 – Osobná
zodpovednosť

1 – Riešenie 
problémov

3 – Pokročilé 
stratégie učenia

1 – Riešenie 
problémov
2 – Osobná
zodpovednosť

Základní škola 
a Mateřská
škola, Višňové, 
okres Znojmo

Základní škola 
a Mateřská
škola, Višňové, 
okres Znojmo



Ďalšie projekty v SR

• Cca 300 žiakov

• 15 tried

• 2. a 4. ročník

• 5. až 9. ročník

• 8 certifikovaných učiteľov

• Vzdelávacie kurzy

• Kurz 1 – Riešenie problémov

• Kurz 2 – Osobná zodpovednosť

• Kurz 3 – Pokročilé stratégie učenia

• Kurz 4 – Tvorivé myslenie

• Projekt Matematika

Začiatok projektu: 09/2020

ZŠ, Malokarpatské námestie, 
Bratislava-Lamač

„Prvýkrát sme sa stretli 

s Accelium v roku 2020.

Do Olympiády Accelium 

sa vtedy zapojilo 48 žiakov“.



Ďalšie projekty v SR

• Cca 30 žiakov

• 1. až 4. ročník

• 5 certifikovaných učiteľov

• Vzdelávacie kurzy

• Kurz 1 – Riešenie problémov

• Kurz 2 – Osobná zodpovednosť

• Score 410

Začiatok projektu: 09/2020

Súkromná základná škola Makovičky

„Pri hraní hier Accelium spájame 

zámerne žiakov z rôznych ročníkov. 

Starší žiaci radi vedú mladších,

trénujú trpezlivosť i vyjadrovanie,

keď sa im snažia niečo vysvetliť“.

Hejného matematika aj informatika 

s Emilom podporujú a učia deti 

zručnostiam ako v Accelium, ale tu je 

to ešte viac priamočiare a „premakané“.

Zdroj: Feedback 11/2020



Ďalšie projekty v SR

• 30 žiakov

• 5. ročník

• 1 certifikovaný učiteľ

• Vzdelávacie kurzy

• Kurz 3 – Pokročilé stratégie

učenia

• Score 410

Začiatok projektu: 09/2021



Školy zapojené v 2020

Gymnázium Kroměríž ZŠ, Malokarpatské námestie, 
Bratislava-Lamač

ZŠ Dolná Tižina



Výsledky našich škôl 2020



Výsledky 2020

Základní škola Varnsdorf, Edisonova



Výsledky 2020

Základní škola, Sázavská, Praha



Výsledky 2020

ZŠ s MŠ Jána Amosa Komenského, Bratislava



Zoznam krajín registrovaných v súťaži 2021

Počet zapojených žiakov

Počet zapojených škôl

Estonia

Canada

Hungary

Lebanon



Zapojené školy 2021

ZŠ, Malokarpatské námestie, 
Bratislava-Lamač



Výsledky našich škôl 2021



Top 30



Ďalšie kroky

Registrácia školy do 
komunity Accelium School

Predstavenie iniciatívy 
„Accelium School“ učiteľom 

Tréning učiteľov a pilotné 
vzdelávacie programy

Plná implementácia 
metodológie do výučby



Pridajte sa k Accelium už dnes!



Excellent Partners s.r.o. , 
zapísaná v OR Okresného súdu Prešov, vložka 37611/P
Sídlo : Ľubochnianska 16/2124 

080 06 Prešov 
IČO :   52 114 635
Licenčný partner Accelium Group Izrael pre SK a CZ

zastúpená Ing. Vladislavom Leškom, konateľom
PaedDr. Borisom Kapucianom, konateľom

Boris Kapucian
kapucian@extpartners.sk

+421 905 737 877

Vlado Leško
lesko@extpartners.sk

+421 905 535 627

Ďakujeme za pozornosť


