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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola diskusia o funkciách technických edukačných prostriedkov vo 

vyučovaní v oblasti odborného vzdelávania. V rámci diskusie sme sa zameriavali na komunikačnú 

funkciu technických prostriedkov a na jej vplyv na zvyšovanie predmetných kompetencií. Stretnutie 

bolo ukončené tvorbou pedagogického odporúčania. 

 

Kľúčové slová: funkcie IKT vo vyučovaní, komunikačná funkcia, rozvoj digitálnej gramotnosti 

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

 

Hlavné body: 

1. Analýza odbornej literatúry. 

2. Prezentácia poznatkov – aplikácia didaktickej techniky. 

3. Diskusia. 

4. Projekt: KA229 Dobrá škola pre 21.Storočie 

5. Záver a zhrnutie. 

 

Témy: digitálna gramotnosť, kľúčové kompetencie, priemysel 4.0, komunikačná funkcia IKT. 

Program stretnutia: 



 

1. Analýza odbornej literatúry – funkcie didaktickej techniky. 

2. Skupinové prezentácie, Brainstorming. 

3. Diskusia - poznatky z literatúry a OPS. 

4. Projekt: KA229 Dobrá škola pre 21.Storočie 

5. Záver a tvorba zhrnutia. 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Na základe aktivít v rámci stretnutia a zdieľania OPS sme sa zhodli na nasledujúcich kľúčových 

bodoch, ktoré definujú komunikačnú funkciu IKT vo vyučovaní na strednej odbornej škole.  Z 

technologického hľadiska komunikáciu chápeme ako proces výmeny informácií od odosielateľa k 

príjemcovi, pričom komunikačný proces sa môže realizovať rôznymi formami a to nielen 

individuálnou formou, ale aj interpersonálnou formou. V súčasnej dobe dominuje masová 

komunikácia, ktorá využíva moderné informačno-komunikačné technológie. V ére 4.0 platí, že 

technológie sa menia závratným tempom a to isté platí aj pre komunikačné médiá. Internet, 4 a 5G 

siete a smart technológie 4.0 sa dostávajú v rámci prenosu informácii na popredné miesto. 

Komunikačné spojenie sa v oblasti IKT realizuje tradične prostredníctvom komunikačného kanála, 

ktorý zahŕňa jednotlivé prvky :  

- odosielateľ, komunikátor  

- kódovanie, transformácia oznamu  

– slová, čísla  

- obsah, správa, informácia odosielateľa  

- médium, prostriedok, nosič  

– TV, internet  

- dekodóvanie, pochopenie významu správy  

- príjemca, adresát, cieľová skupina  

- reakcia príjemcu  

- spätná väzba, úspešnosť komunikácie  

- komunikačný šum  

Komunikácia a jej význam sa neobmedzuje len na individuálny život. Chápeme ju ako výmenu 

informácií, výmenu myšlienok, názorov, postojov, emócií, pocitov a pod. Pedagóg musí stále 

komunikovať so žiakmi a podávať všetky dôležité informácie, napríklad metódou dialógu. Pojmy, 

ako celoživotné vzdelávanie, vzdelávanie na diaľku, dištančné vzdelávanie alebo e-learning sa 

udomácňujú v teórií a praxi pedagogických disciplín. Tieto technológie môžu nahradiť priamy 

kontakt učiteľ – žiak, online prostriedkami v rámci internetu a mobilných sietí. S účastníkmi sme si 

opísali realizáciu E-learningu a možnosti jeho aplikácie ako komunikačného nástroja IKT. 



 E- learning je forma vzdelávania, ktorá využíva počítačové siete na realizáciu, interakciu a podporu 

výučby. Zahŕňa celú škálu aplikácií a procesov na distribúciu obsahu vzdelávania prostredníctvom 

internetu, intranetu/extranetu, audio a videotechnológií, satelitných prenosov a pod. V rámci 

stretnutia sme diskutovali aj o konkrétnych formách e-learningu, ak ako tieto stratégie aplikovať do 

pedagogického procesu. Aplikácie ako Zoom a Microsoft Teams sa dostávajú do popredia najmä 

v období keď je prístup do škôl obmedzený, no nárast zamestnancov, ktorý pracujú v režime Home 

Office poukazuje na ďalšiu sociologickú zmenu, ktorú so sebou prináša priemysel 4.0. 

 

Forma e-learningu, ako komunikačného nástroja medzi žiakmi a učiteľom, v sebe zahŕňa :  

- tvorbu elektronických kurzov  

- vytváranie tzv. virtuálnych tried  

- riadenie štúdia  

- transfér študijných materiálov k žiakom  

- zabezpečenie spätnej väzby medzi žiakmi a vyučujúcim  

- záznam a archivácia študijných aktivít a výsledkov  

- poskytovanie súhrných informácií  

- generovanie diplomov, certifikátov, potvrdení  

- umožnenie štúdia offline, bez pripojenia na sieť  

Hlavnou prednosťou realizácie takejto výučby v elektronickom prostredí je podľa nás možnosť 

bezproblémového používania multimediálnych prostriedkov. V rámci stretnutia sme sa dopracovali aj 

ku kontroverzným bodom aplikácie e-learningu, na ktorých sme sa nevedeli celkovo zhodnúť:  

- časová náročnosť  

- menšia interaktivita  

- obmedzujúci prístup na internet u niektorých sociálne slabších žiakov 

Technológie e-learningu umožňujú využívanie viacerých variantov štúdia, napr. kompletný obsah 

predmetu sa pripraví v elektronickej forme, ale výučba sa realizuje za fyzickej prítomnosti žiakov, čo 

sa dá aplikovať najmä na stredných školách a tak operatívne riešiť vzniknuté problémy. 

 

Odporúčame vyššie uvedené stratégie e-learningu k implementácii do pedagogického procesu. 

 

• Projekt: KA229 Dobrá škola pre 21.Storočie,  online projektové stretnutie partnerov  

22.3.-26.3.2021 

 

- Prezentácie žiakov – „IKT - náš pomocník alebo nepriateľ“? 

Webináre pre žiakov: Lego roboty (programovanie), 3D tlač (teória, programovanie, ukážky), 3D 

technológie (teória, okuliare, filmy), Ako si vytvoriť úspešnú prezentáciu. 



Na projektovom stretnutí sa zúčastňovali študenti odboru TITT, pre ktorých boli webináre prínosom 

vo výuke. 

Jednotlivé linky na webináre a ppt budú sprístupnené pre výuku študentov. 
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Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

 

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu: 

Prijímateľ vypracuje správu ku každému 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, nepoužíva 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 totožný s dátumom na prezenčnej listine 

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

učiteľov, ktorý je totožný 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  Manažérske 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 výstižne 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


