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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia pedagogického klubu bola diskusia o zaradení IKT prostriedkov do edukácie. 

Súčasťou stretnutia bola aj diskusia o moţnostiach medzi-predmetovej výučby a výmena OPS 

v predmetných oblastiach. Stretnutie sme zakončili prezentáciami a tvorbou výstupov. 

   

Kľúčové slová: IKT v edukácii, digitálna gramotnosť, priemysel 4.0, práca 4.0. 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

Hlavné body: 

1. Práca so zdrojmi. 

2. Diskusia. 

3. Simulačné metódy s  IKT. 

4. Príprava materiálov na DOD, príprava študentských prác, praxe a stáţe. 

5. Záver a zhrnutie. 

 

Témy: digitálna gramotnosť, priemysel 4.0, školstvo 4.0, IKT vo výučbovom procese. 

Program stretnutia: 

 



1. Úvodná samostatná práca so zdrojmi- čítanie s porozumením. 

2. Diskusia nad získanými príkladmi dobrej praxe. 

3. Praktická aktivita – simulačná metóda – problémová aplikácia IKT (e-learningu) v triede. 

4. Zhrnutie a prehľad kľúčových kompetencií pre priemysel 4.0. 

13. Závery a odporúčania: 

 

Vytvorili sme  porovnanie IKT výučby (e-learning) s tradičnou výučbou: 

- Aktivita počas vzdelávania – v klasickej forme edukácie má rozhodujúce slovo pedagóg, pričom 

ţiak väčšinou len počúva a nijako aktívne sa nezapája, je pasívnym účastníkom. Pri e-learning sa sám 

stáva aktívny, je plnohodnotne začlenený do výučby.  

- Vyučovanie – pri prezenčnej forme vyučovanie prebieha za účasti celej triedy, tímové alebo 

individuálne štúdium nebýva praktizované často. Pri e-learningu je to práve opačne, väčšia časť 

výučby je realizovaná v skupinách alebo individuálne.  

- Zameranie výučby – pri tradičnom vzdelávaní vyučujúci postupuje podľa vopred nachystaných 

učebných osnov. Pri online forme je výber témy štúdia ponechaný na ţiaka, on si volí predmet podľa 

aktuálneho záujmu. Práca 4.0 často vyţaduje flexibilný prístup a tento bod ho veľmi dobre rozvíja. 

Predpokladá to však disponibilitu a dostupnosť rôznych zdrojov informácií, vrátane rôznych 

webových dátových bánk, v rámci ktorých môţu byť dohľadané doplnkové údaje. 

-Zdroj informácií – v klasickej forme edukácie je dominantným a jediným zdrojom informácií práve 

vyučujúci, pričom pri e-learningu sú dostupné rôzne online materiály, alebo si študent ďalšie potrebné 

údaje dohľadá cez online databázy alebo na internete, pričom postupuje rovnakým spôsobom ako 

v praxi 4.0. 

- Dôraz v procese učenia – v konvenčnom vzdelávaní sa ţiaci učia „čo“ a nie „ako“. Ţiaci pracujú len 

na úlohách, ktoré určí učiteľ, nie sú zapojení do bádateľského vzdelávania a taktieţ ani do projektovej 

práce, kde sa hľadajú určité riešenia na nastolené problémy. V e-learningu sa študenti učia „ako“ a 

menej „čo“. Tento spôsob edukácie zahŕňa výskumné vzdelávanie, ktoré je zaloţené na vyhľadávaní 

a zhromaţďovaní informácií z webových dát a z iných internetových zdrojov. Učenie je lepšie 

prepojené s praxou 4.0, je bohatšie na mnoţstvo informácií a obsahuje materiály v rôznych 

formátoch. Uplatňuje sa bádateľsky orientované vyučovanie, ktoré reflektuje kreatívne kompetencie 

vyţadované v priemysle 4.0. Ide o cieľavedomý proces, v rámci ktorého sa formulujú problémy, 

realizuje sa kritické experimentovanie, hodnotia sa alternatívy, plánuje sa overovanie teórií, postulujú 

sa závery, vyhľadávajú sa informácie, vytvárajú sa modely študovaných dejov, rozvíja sa diskusia s 

ostatnými a formulujú sa argumenty.  

- Motivácia – v klasickom vzdelávacom procese je obvykle motivácia študentov nízka, čo vyvoláva 

ich nezáujem o preberanú problematiku. Pri elektronickej forme zvykne byť ich motivácia vyššia, 

keďţe sú zapojení do vyučovania ako aktívni účastníci a taktieţ z dôvodu pouţitia atraktívnych 

technológií.  



- Úloha učiteľa – Metóda sprevádzania -  v tradičnom pedagogickom procese býva učiteľ autorita, pri 

elektronickom vzdelávaní vystupuje v úlohe sprievodcu, ktorý by mal študenta usmerňovať, prípadne 

mu poradiť, pokiaľ si to vyţaduje. Ide najmä o prístupy sociálneho konštruktivizmu. 

- Miesto a čas výučby – klasický spôsob je viazaný na konkrétne miesto a čas, čo je obmedzujúce. Pri 

e- learningu je ponechaná voľba na študenta, on si sám vyberie kedy a odkiaľ sa bude učiť. Ďalšou 

výhodou je, ţe sa môţe k informáciám opakovane vracať. IKT študentovi umoţňuje určiť si rýchlosť 

vzdelávania podľa svojich moţností a schopností. Tento prístup tieţ koreluje s povahou práce 4.0, 

ktorá je často menej viazaná na miesto a čas vykonávania, a preto pripravuje ţiaka aj touto formou na 

vstup na pracovný trh. 

-  Príprava materiálov na DOD, príprava študentských prác, praxe a stáţe. 

Dňa 8.12.2020 on line DOD na škole, pre budúcich študentov, záujemcov našej školy. Kontrola linku, 

servera a na online videokonferenciu. WebSupport nástroj pre videokonferenciu - Open-source 

platforma Jitsi - kontrola. 

Video chat je dostupný aj pre mobilné zariadenia. Príprava a odskúšanie tejto aplikácie, príprava  

a kontorla finálnej Prezentácie pre DOD školy, sprevádzanie ţiaka pri výbere štúdia. 

Sprevádzanie štúdiom ţiakmi školy zo 4.C a 3.C príprava ppt – štúdium, odborný výcvik, stáţe 

súťaţe. Odskúšanie techniky, príprava štúdia, a sumarizácia prezentačných materiálov. 

Odporúčame vyššie uvedené stratégie na aplikáciu do pedagogického procesu. 
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Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu: 

Prijímateľ vypracuje správu ku kaţdému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou 

správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.  

 

1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie 

2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku (ďalej len "zmluva o NFP") 

3. V riadku Prijímateľ -  uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku  

4. V riadku Názov projektu -  uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepouţíva sa 

skrátený názov projektu  

5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP 

6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa  názov klubu  

7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu -  uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného 

klubu učiteľov, ktorý je totoţný s dátumom na prezenčnej listine 

8. V riadku Miesto stretnutia  pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu 

učiteľov, ktorý je totoţný s miestom konania na prezenčnej listine 

9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko 

koordinátora klubu 

10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú 

stránku, kde je správa zverejnená 

11. V riadku  Manaţérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu 

12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia -  uvedú sa v bodoch 

hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstiţne popíše priebeh 

stretnutia klubu 

13. V riadku Závery o odporúčania –  uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli 

predmetom stretnutia  

14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti 

vypracovala   

15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti 

16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne   podpíše 

17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila 

(koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)  

18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti 

19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše. 

 

 

 

 

 


