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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola téma: digitálne technológie v kontexte odborného vzdelávania 

a prípravy na povolanie. Pokračovali sme so zdieľaním dobrej praxe z uvedenej oblasti. Digitálne 

technológie umoţňujú transformáciu vzdelávacieho systému (potreba veľkej zmeny cieľov a foriem 

vzdelávania). 

Kľúčové slová:digitálne technológie, dobrá prax. 

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

Hlavné body: 

1. Prezentácia – digitálne technológie. 

2. Diskusia. 

3. Zdieľanie OPS. 

4. Záver. 

Témy: 

 Škola je v našej vízii miesto, kde učitelia neposkytujú informácie. Učiteľ pomáha ţiakom nájsť 

informácie a získať zručnosti – aj také, ktoré doposiaľ nemal ani jeden z nich. Vtedy sa učia spolu. 

V zmysle informačnej spoločnosti. Učiteľ prináša do tohto procesu múdrosť, perspektívu a zrelosť. 

Ţiak prináša originalitu, nespútanosť a nadšenie. 



Program stretnutia: 

 

1. Prezentácia k téme od koordinátorky PK. 

2. Výmena OPS, spoločné hľadanie implementácie v rámci vlastného predmetu. 

3. Nastavenie spolupráce vo virtuálnom prostredí- námety. 

4. Projekt ZSE 

5. Záver. 

Zhrnutie: 

 

V rámci zasadnutia klubu nás oboznámili členovia PK so svojou dobrou praxou z oblasti pouţita 

digitálnych technológií vo vyučovaní: 

 e- learning 

• najmodernejší spôsob multimediálnej výučby na báze internetu, 

• ponúka široké moţnosti uplatnenia, 

• vyznačuje sa kreativitou, 

• umoţňuje vytvárať multimediálne databázy vedomostí v podobe elektronických kurzov na 

internete a prístup z ľubovoľného PC. 

Videokonferencia 

• zvukové a obrazové spojenie dvoch alebo viacerých strán, ktoré umoţňuje zdieľanie 

prezentovaných dát 

Výhody pre učiteľa 

• vzájomná komunikácia medzi pedagógmi  

• prístup k učebným materiálom, čím sa stáva výučba pútavejšia 

• rozšírené moţnosti zdieľania učebných materiálov pri dištančnom štúdiu 

Výhody pre ţiaka 

• pútavá forma vyučovania 

• aktívna účasť na vyučovaní z domu  

• úzka spolupráca pri projektoch medzi ţiakmi vo virtuálnom prostredí 

Digitálne technológie síce nemenia ciele učenia a učenia sa, ovplyvňujú však - spolu s ďalšími 

faktormi - formy, ktorými učiteľ ţiakom sprostredkúva obsah poznávania, menia podoby niektorých 

didaktických prostriedkov, napr. učebných materiálov.  

 

 Projekt ZSE 

V súčasnej dobe, majú ţiaci technických odporov problém pochopiť alebo si predstaviť, ako fungujú 

analógové alebo digitálne signály prechádzajúce cez rôzne tipy plošných spojov, poprípade 

jednoduché fyzikálne javy, ktoré sa menia v závislosti od elektrotechnickej súčiastky. Laboratória 

s drahým vybavením sú mnohokrát prístupné len na odbornú ukáţku (aby technika nebola poškodená 

neodborným zaobchádzaním) a teda ţiaci prichádzajú o moţnosť testovania rôznych fyzikálnych 



javov, za účelom pochopenia celkového obrazu. Zároveň ţiaci prišli o mnoho skúseností z odbornej 

praxe na distančnom vzdelávaní, nakoľko ich nemalo ako viesť odborné oko majstra.  

Z toho dôvodu odborný tým majstrov a teoretických učiteľov odboru Technik informačných 

a telekomunikačných technológii (ďalej len TITT) vymysleli projekt za pomoci ktorého, sa ţiaci 

naučia spájkovať lacný osciloskop na hodinách odborného výcviku, po zloţení majú moţnosť merať 

fyzikálne javy a testovať rôzne zapojenia na hodine elektrotechnických meraní, bez obavy straty 

drahého laboratórneho zariadenia. Naučia sa zároveň chápať medzipredmetové vzťahy. Projekt 

vyuţíva vedomosti a zručnosti ţiakov odboru TITT, ktoré nadobudli poprípade si ešte len doplnia na 

hodinách odborného výcviku, elektrotechnických meraní, základov elektrotechniky a elektroniky.  

Cieľom je naučiť ţiakov pracovať s meracím zariadením bez toho aby škola prišla o drahé zariadenia 

pri neodbornom zaobchádzaní. Naučia sa tieţ spájkovať, nakoľko stavebnica osciloskopu nie je 

zloţená. Na tuto úlohu budú ţiaci rozdelený do dvoch skupín, z toho kaţdá bude mať jednu 

stavebnicu na pospájkovanie a meranie. Zároveň tak otestujeme validitu celkového nápadu, ak projekt 

uspeje škola by zakúpila stavebnice pre kaţdého ţiaka. Projekt obsahuje tri stavebnice lacného 

osciloskopu DSO138, tri akrylické kryty pre tento osciloskop, tri kusy 9V adaptéra ako zdroj pre 

osciloskop aj s tromi drţiakmi na 9V batériu so šiestimi kusmi 9V batérii. Profesionálny digitálny 

USB mikroskop bude vyuţitý majstrom OVY, pri vysvetľovaní na obrazovke, ako treba spájkovať 

drobné súčiastky tejto stavebnice.  

Ţiaci sa počas tvorby projektu naučia plánovať a vyuţívať vedomosti, ktoré nazbierali počas 

teoretického vyučovania. Naučia sa hlavne spájkovať a testovať rôzne elektrotechnické zariadenia. 

 

Odporúčame pokračovať v pláne činností a dobrú prax preniesť do prostredia vlastného predmetu. 
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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. 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. 

 


