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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola prezentácia multimediálnych prostriedkov pouţiteľných vo 

výučbe. Súčasťou stretnutia bola tieţ diskusia a zdieľanie OPS z predmetnej oblasti. Na záver 

stretnutia sme tvorili pedagogické odporúčanie. 

 

Kľúčové slová: multimediálne prostriedky vo výučbe, zdieľanie OPS, digitálna gramotnosť. 

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

Hlavné body: 

1. Prezentácia od koordinátora klubu. 

2. Diskusia. 

3. Zdieľanie OPS. 

4. Záver a tvorba odporúčania. 

 

Témy: priemysel 4.0, práca 4.0, multimediálne prostriedky vo vyučovaní, rozvoj digitálnej 

gramotnosti. 

Program stretnutia: 

 



1. Multimediálna prezentácia – audiovizuálne prostriedky vo vyučovaní. 

2. Názorová škála – Diskusia o aplikácii multimédií do vyučovania. 

3. Výmena OPS, riadená debata, technika pre/proti. 

4. Záver a tvorba odporúčania. 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Na základe diskusie a tvorivej práce s odbornou literatúrou sme vytvorili nasledujúce príklady 

implementácie digitálnych technológií v príprave pre pracovný trh 4.0: 

 

Stormboard: 

Stormboard je online aplikácia, ktorej najv čšie výhody m ţeme zhrnúť do týchto bodov:  

o -  umoţ uje efektívne zaznamenávať jednotlivé kroky riešenia problémovej situácie,  

o -  umoţ uje zdieľať názory a postupy riešení v rámci pracovného prostredia,  

o -  je prostriedkom kooperácie niekoľkých ţiakov v reálnom čase,  

o -  obsahuje veľmi r znorodé typy pracovných prostredí.  

 

V tomto prostredí si vyberieme aktivitu zo širokej ponuky: Education Templates  

o -  osem krokov riešenia problémovej úlohy,  

o -  charakterová mapa,  

o -  mapa konfliktu,  

o -  stena slov,  

o -  krátkodobé a dlhodobé ciele,  

o -  stena vytvorená zo slov,  

o -  nech sa tvoje ciele stanú tvojim ţivotným štýlom,  

o -  dizajnové myslenie,  

o -  porovnaj a nájdi rozdiely,  

o -  kalendáre plánovania,  

o -  5 krát: Prečo   

o -  Pre a proti,  

o -  šesť klobúkov,  

o -  jednoduchá retrospektíva,  

o -  urgentné alebo d leţité,  

o -  Kto  Kde  Kedy  Prečo   ko   

 

Vyberieme si jednu z ponúkaných aktivít, napríklad mapu konfliktu: Navrhneme názov aktivity: Zo 

ţivota triedy–konflikt. 



Určíme cieľ aktivity:  

o -  ţiaci zadefinujú obsah pojmu konflikt,  

o -  dohodnú sa na sp sobe riešenia konfliktu,  

o -  analyzujú situácie, ktoré vedú k vzniku konfliktu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z online aplikácií sme si uviedli napríklad aplikáciu MapMaker Interactive: 

 

MapMaker Interactive: obsahom je mapa sveta smoţnosťou interaktívne vyznačovať r zne údaje a 

vytvárať tvorivé úlohy. V rámci výučby matematiky sme túto aplikáciu pouţili pri výučbe odhadu, 

mierky, pomeru a aj v rámci trigonometrie. V pravej časti mapy sa nachádza ponuka informácii o 

počasí , výskyte zemetrasenia, hustote osídlenia, produkcii oxidu uhličitého a iné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myotas: táto aplikácia umoţ uje kresliť symetrické obrázky zloţené z kriviek. Dá sa vyuţiť na 

hodinách matematiky, napríklad vo výučbe vzdelávacej oblasti: geometria a merania alebo vo výučbe 

vzdelávacej oblasti vzťahy, funkcie, tabuľky a diagramy.  plikáciu  zaradzujeme napríklad do 

motivačnej fázy, v ktorej ţiaci zakresľujú r zne symetrické obrázky a hľadajú v danom obrázku 

krivky.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IT FITNESS TEST 2021 

10. ročník najv čšieho testu digitálnych zručností na Slovensku Testovanie s moţnosťou získať 

certifikát a súťaţiť o vecné ceny prebieha od 3.5. do 31.7.2021. Na odborných hodinách sa 

uskutoč uje aj v tomto mesiaci testovanie študentov študijných odborov. Počas testovania m ţu 

študenti pouţiť Google, mapy, Facebook, Instagram, Word, Excel alebo akýkoľvek iný digitálny 

nástroj alebo program, ktorý im pom ţe dopracovať sa k správnej odpovedi. Zatiaľ evidujeme 

úspešných riešiteľov v odbote TITT a jedna študentkaodboru KPD. 
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Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

 

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. Zárove  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. 

 

 

 


