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10. 

Úvod 

 

Koncepcia priemyslu 4.0 a s ním súvisiaci pojem práca 4.0 zasahuje do všetkých oblastí ľudského 

života. Číslo 4 v názve znamená  zásadné zmeny v spoločnosti vplyvom nových technológií. Jednotka 

predstavuje – rozmach mechanických výrobných zariadení  poháňaných parným strojom, dvojkou je 

elektrická energia a jej hromadná distribúcia – elektrifikácia, trojkou sú zmeny  v spoločnosti 

s nástupom IKT. Štvorka predstavuje kľúčový fenomén dnešnej spoločnosti a tou je digitalizácia, 

automatizácia a robotizácia. S uvedenými pojmami sa spájajú zmeny na trhu práce, vznik nových 

pracovných pozícií, u ktorých nie je dôležité pomenovanie, ale kompetenčný profil uchádzača (práca 

4.0). 

 

 Problém, ktorý chceme v našom pedagogickom klube s výstupom riešiť je rozšírenie odborných 

kompetencií pedagogických zamestnancov  a zvýšenie úrovne digitálnej gramotnosti.  

V prípade, že učiteľ nemá kompetencie potrebné na zavedenie inovácií a trendov do vzdelávania, 

nemôže k týmto schopnostiam viesť (sprevádzať) žiakov. 

 

Pedagogický klub priemysle 4.0 a práca 4.0 - prierezové témy, bude vytvorený učiteľmi všeobecno-

vzdelávacích predmetov, odborných predmetov a OV. 

Klub bude fungovať počas školských rokov, od septembra 2020 do januára 2023, teda 25 mesiacov 

a jeho udržateľnosť vychádza z koncepcie nového modelu SOŠ, ktorého súčasťou sú „riešiteľské 

rady“ tímov pre vzdelávacie oblasti ISCED 3A a pre odborné vzdelávanie a prípravu.  

Spôsob organizácie: stretnutia 2 krát do mesiaca.  

Dĺžka jedného stretnutia: 3 hodiny. 

Zrealizované stretnutia pedagogického klubu v období 02/2021-06/2021: 

 



Február 2021 – 0 stretnutí, 

Marec 2021 – 2 stretnutia, každé v trvaní 3 hod. 

Apríl 2021 - 2 stretnutia, každé v trvaní 3 hod. 

Máj 2021- 2 stretnutia, každé v trvaní 3 hod. 

Jún 2021-2 stretnutia, každé v trvaní 3 hod 

 

Varianta klubu: pedagogický klub s výstupmi. 

Zameranie pedagogického klubu:  

Pedagogický klub sa bude zameriavať na rozvoj gramotnosti  súvisiacich s koncepciou priemysel 4.0 

a práca 4.0 - prierezovej témy (digitálna gramotnosť, IKT gramotnosť). 

 

Cieľom realizácie aktivít pedagogického klubu je zvýšenie odborných kompetencií pedagogických 

zamestnancov pre ďalšie zvyšovanie úrovne digitálnej gramotnosti žiakov naprieč vzdelávaním. 

Z pohľadu prípravy na povolanie a odborného rozvoja žiaka je dôležitou témou – informačná 

spoločnosť,  v ktorej sa budeme zaoberať etickými, morálnymi a spoločenskými aspektami 

implementácie IKT a rozvoja digitálnej gramotnosti- 

 

Koncepcia priemysel 4.0 zahŕňa tieto zložky, ktorými sa budú členovia klubu zaoberať, analyzovať, 

skúmať a vytvárať k danej téme Best practice a OPS: 

 Praktické zručnosti a vedomosti, ktoré žiakom umožňujú porozumieť a účinne používať 

informačno - komunikačné technológie,  

 Schopnosti, s využitím IKT zhromaždiť, analyzovať, kriticky vyhodnotiť a použiť 

informácie, 

 Schopnosť aplikovať IKT v rôznych kontextoch a k rôznym účelom na základe porozumenia 

pojmov, konceptom, systémom a operáciám z oblasti IKT,  

 Vedomosti, schopnosti, zručnosti, postoje a hodnoty, ktoré vedú k zodpovednému 

a bezpečnému používaniu IKT, 

 Schopnosť prijímať nové podnety v oblasti IKT a kriticky ich posudzovať, porozumieť 

rýchlemu vývoju technológií, ich významu pre osobný rozvoj a ich vplyv na spoločnosť. 

 

Ďalšie činnosti, ktoré budú realizované v rámci pedagogického klubu: 

- Tvorba Best Practice,  

- Prieskumno-analytická  a tvorivá činnosť týkajúca sa výchovy a vzdelávania a vedúca 

k zlepšeniu a identifikácii OPS,  

- Výmena skúseností pri aplikácii moderných vyučovacích metód,  

- Výmena skúseností v oblasti medzi-predmetových vzťahov, 

- Tvorba inovatívnych didaktických materiálov, 

- Diskusné posedia a štúdium odbornej literatúry,  

Identifikovanie problémov v rozvoji IKT gramotnosti a digitálnej gramotnosti žiakov a možné 

riešenia. 

 

Stručná anotácia 

Pedagogický klub rozvoja podnikateľských vedomostí a kľúčových zručností pre 21.st.– prierezové 

témy sa zaoberal nasledujúcimi témami:  

- funkcie technických edukačných prostriedkov,  

- komunikácia prostredníctvom digitálnych technológií, 

- ARCS model v zavedení koncepcie koncepcie priemysel 4.0, 

- audiovizuálne a multimediálne prostriedky vo výučbe. 

Kľúčové slová 

 

Zámer a priblíženie témy písomného výstupu 



 

Zámerom nášho výstupu je popísať aktivity zrealizované učiteľmi, členmi pedagogického klubu na 

zasadnutiach pedagogického klubu priemysel 4.0 a práca 4.0 – prierezové témy. 

 

Priblíženie témy:  

 Z koncepcie Priemysel 4.0 jasne vyplýva potreba intrapersonálnych a interpersonálnych kompetencií 

žiakov s dôrazom na  podporu experimentovania, tvorivosti a podnikavosti v oblasti IKT zručností 

a digitálnej gramotnosti. Situácia súvisí s príchodom tzv. štvrtej priemyselnej revolúcie, ktorá po 

období manufaktúr, pásovej výroby a automatizácie prináša do priemyslu kybernetické inteligentné 

systémy (digitalizáciu, robotizáciu, internetovú ekonomiku...) a s ňou aj nové príležitosti a riziká pre 

podnikateľov a zamestnancov. 

Očakávaným výsledkom vzdelávania žiakov v rámci koncepcie 4.0 je aktívny a  spoločensky 

zodpovedný prístup žiakov k  životu, aktívny postoj k  problémovým úlohám, komunikatívnosť a  

schopnosť spolupracovať, inovatívne a kritické myslenie, ekonomické znalosti, poznatky o malom 

a strednom podnikaní, vedomosti v oblasti etiky podnikania, schopnosti meniť myšlienky na realitu, 

osobná zodpovednosť za prácu, ale aj sebaregulácia a smerovanie k cieľu. 

 

 

Jadro: 

Popis témy/problém 

Problém: 

K spôsobilostiam poznať a rozvíjať svoje osobné kompetencie smerom ku koncepcii 4.0, ale aj k  

pracovným kompetenciám patria aj predpoklady byť tvorivý, iniciatívny, schopnosť plánovať, riadiť 

a realizovať projekty, ochota a túžba meniť sny a myšlienky na skutky, ale aj ochota riskovať či 

prekonávať prekážky a túžba a potreba vzdelávať sa a pracovať na osobnom rozvoji. Aby žiaci 

získavali potrebné schopnosti, zručnosti a  rozvíjali osobné vlastnosti, je potrebné na všetkých 

stupňoch vzdelávacieho procesu postupne a nenútene, primeraným spôsobom, rozvíjať čiastkové IKT 

a digitálne kompetencie a tiež schopnosti žiakov uplatňovať v praxi teoretické poznatky, ktoré 

nadobúdajú v procese vzdelávania. Tradičné formy vzdelávania túto potrebu zvyčajne nereflektujú, 

preto je vhodné zakomponovať do oblasti výchovy a vzdelávania inovatívne a zážitkové metódy 

a formy vedúce k rozvoju IKT zručností, príprave žiakov na povolanie a na budúce uplatnenie na trhu 

práce v dobe Priemyslu 4.0. 

 

 



Záver: 

Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov: 

 

Na základe diskusie a tvorivej práce s odbornou literatúrou odporúčame nasledujúce príklady 

implementácie digitálnych technológií v príprave pre pracovný trh 4.0: 

 

Stormboard: 

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

o -  umožňuje efektívne zaznamenávať jednotlivé kroky riešenia problémovej situácie,  

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

o -  je prostriedkom kooperácie niekoľkých žiakov v reálnom čase,  

o -  obsahuje veľmi rôznorodé 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 životným 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 dôležité,  

o -  Kto  Kde  Kedy  Prečo  Ako   

 

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

života triedy–konflikt. 

Určíme cieľ aktivity:  

o -  žiaci zadefinujú obsah pojmu konflikt,  

o -  dohodnú sa na spôsobe riešenia konfliktu,  

o -  analyzujú situácie, ktoré vedú k vzniku konfliktu.  



 

Odporúčame ARCS model k implementácii do edukácie: 

ARCS model a možností jeho implementácie. 

 

ARCS model je prístup k riešeniu problémov, ktorý je navrhnutý na mieru motivačným aspektom 

vzdelávacieho prostredia. Jeho úlohou je stimulovať a udržiavať motiváciu žiakov k učeniu.  

 

Prvou časťou modelu ARCS, o ktorej sme si hovorili,  je súbor kategórií reprezentujúcich 

komponenty motivácie. Tieto kategórie sú výsledkami výskumu ľudskej motivácie.  

Druhou časťou modelu je systematický návrh procesov, ktorý slúži na rozširovanie motivácie. Tieto 

procesy sú vhodné pre určitú skupinu vyučovaných.  

Pomocou syntézy dokážeme identifikovať rôzne elementy motivácie študentov a navrhnutý proces 

nám pomôže vyprofilovať motivačnú charakteristiku študentov v danom výukovom prostredí. Potom 

môžeme navrhnúť motivačné taktiky, ktoré sú pre nich vhodné. Existuje množstvo výskumných 

správ, ktoré potvrdzujú validitu a využiteľnosť ARCS systému.  

 

Motivácia a prvky motivácie žiakov  

Motivácia je psychologický proces, ktorý usmerňuje ľudské správanie. Je to určitá hnacia sila, ktorá 

poháňa človeka k tomu, aby uspokojil svoje nenaplnené vnútorné potreby. Motivácia patrí medzi 

najdôležitejšie faktory, ktoré ovplyvňujú úspešnosť života jedinca. Preto je dôležité, aby pedagógovia 

boli schopní motiváciu u žiakov vyvolať.  

Motiváciu v škole môže ovplyvniť mnoho rôznych faktorov, napríklad: materiály použité pri výuke, 

vystupovanie učiteľa, štruktúra hodiny, rôzne druhy aktivít, ale aj samostatná štruktúra celého kurzu s 

jeho jednotlivými hodinami. ARCS model a jeho štyri kategórie ponúkajú asistenciu pri každej z 

týchto oblastí. Každá kategória má niekoľko podkategórií. Tie sú podporované pomocou jednotlivých 

psychologických pojmov, ktoré pre ne sprostredkujú teoretický podklad. Súčasťou je aj zoznam 

otázok, ktorý nám môže pomôcť pri rozhodovaní, analýze prístupu k vyučovaniu a príprave 

výukových materiálov. Môže byť tiež použitý na overenie a analýzy súčasných materiálov a plánov 

na hodinu. Otázky tiež môžu byť použité ako zdroj nápadov a východísk, tak ako aj na motivačné 

zveľadenie výuky.  

Hlavné motivačné stratégie ARCS modelu: 1. Attention - Pozornosť 2. Relevance - Význam 3. 

Confidence - Istota 4. Satisfaction – Uspokojenie 

 

Motivácia v e-learningu, dištančnom vzdelávaní a on-line vzdelávaní  

Na rozdiel od konvenčného vzdelávania, v dištančnom vzdelávaní ostávajú motivačné problémy 

v čšinou nepovšimnuté a žiaci sú ponechaní bez vonkajšej pomoci. Motivácia a hľadanie stimulov 



aktívnej spoluúčasti na vzdelávacom procese sú pokladané za kľúčové pri podpore on-line 

vzdelávania. Motivácia žiakov je hlavným prvkom úspechu vo vzdelávaní prostredníctvom e-

learningového kurzu, preto sa v ňom tak často uplatňuje ARCS model.  

Otázky, ktoré sa vyskytujú pri dištančnom vzdelávaní: 

 - výpadky (drop out) – jedná sa o opustenie skupiny z praktických dôvodov, nevyhnutných potrieb 

alebo nespokojnosti so systémom vzdelávania  

- nekomplexnosť (non-completion) – pri dištančnom vzdelávaní predpokladáme absenciu niektorých 

prvkov, ktoré sa vyskytujú pri klasickej výuke  

- znudenosť (boredom) – je to psychický stav, ktorý je charakterizovaný vnímania prostredia 

jednotlivcom ako tupého, nudného a bez stimulácií  

- nedostatok podpory (lack of support) – týka sa nedostatku podpory žiakov a poskytovaných 

prostriedkov zo strany vyučujúcich  

- potreba podpory (need for suport) – potreba žiakov dostať podporu zo strany učiteľov  

- malé množstvo empirických skúseností (scarcity of empirical studies) – jedná sa o skúsenosti, ktoré 

žiaci získavajú prostredníctvom zmyslovej skúsenosti  

- kritickosť motivácie (criticality of motivation) – motivácia je kritickou zložkou úspešnosti 

vzdelávania. 

 Tieto otázky môžeme zodpovedať aplikáciou jednotlivých stratégií Kellerovho ARCS model. Spôsob 

interakcie učiteľa so žiakmi sa v on-line kurze líši od klasického spôsobu face-to-face, keď má 

vyučujúci so žiakmi priamy kontakt. Preto je nápomocné poznať črty úspešných e-learningových 

žiakov a podľa toho na nich aplikovať na nich niektorý z výukových štýlov. 

Odporúčame vyššie uvedené k implementácii do pedagogického procesu. 

 

V rámci koncepcie 4.0 považujeme za dôležité  a odporúčame naučiť žiakov pracovať s cieľmi. 

K stanoveniu odporúčame metódou – SMARTER. 

Metóda SMARTER 

OPS  

Učiteľ zadáva otázky, ktoré vedú k vymedzeniu, k vyjasneniu a ku konkretizácii cieľov. 

Ciele môžu byť rôzneho  charakteru a  z časového hľadiska ich rozdeľujeme na: 

- krátkodobé; 

- strednodobé; 

- dlhodobé. 

-  

Ďalšie delenie  cieľov: 

-konečné;  

- priebežné; 

- výkonnostné; 



- rozvojové; 

-kognitívne.  

Požiadavky na formulovanie cieľa (kritériá): 

S- špecifický, zrozumiteľný, jasne formulovaný ako konkrétna požiadavka na výsledok; 

M- merateľný,  čo znamená, že výsledok je možné vyhodnotiť; 

A- Ambiciózny, cieľ je dostatočne náročný a stimuluje k aktivite; 

R- Realistický (realizovateľný), čo znamená, že je to cieľ dosiahnuteľný v daných podmienkach; 

T- termínovaný, ohraničený v čase.  

E – vzrušujúci, čo znamená, že z napĺňania cieľa máme radosť; 

R- prospešný, užitočný. 

Príklad otázok pri použití metódy SMARTER 

S 

Čo konkrétne chcete zmeniť vo svojom živote? 

Čo  považujete za najv čší problém  

M 

Ako spoznáte, že sa vám podarilo dosiahnuť cieľ  

Podľa akých kritérií budete hodnotiť úspešné dosiahnutie cieľa  

A 

Nakoľko váš cieľ zodpovedá vašej ďalšej profesijnej orientácii  

Do akej miery korešponduje s aktuálnou situáciou na trhu práce  

R 

Ako veľmi veríte v dosiahnutie cieľa  (použitie škálovania) 

Aké čiastkové ciele musíte splniť  

Ktoré aktivity vám pomôžu dosiahnuť cieľ  

T 

Dokedy máte čas na dosiahnutie cieľa  

Ako máte naplánované plnenie čiastkových cieľov  V akých termínoch  

E 

Čo sa zmení vo vašom živote, keď dosiahnete cieľ  

Aké nové možnosti sa vám otvoria  

R 

Ako si budete značiť dosiahnuté úspechy  

Čo budete robiť, ak sa vám nebude dariť  

Odporúčame pokračovať v aktivitách PK aj v ďalšom školskom roku 2021/2022 podľa plánu 

činností. 
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