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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola diskusia a tvorba prehľadu digitálnych technológií, ktoré 

aplikujeme na podporu učenia sa, komunikácie, kolaborácie a rozvoja kreativity. Spoločne sme si 

analyzovali praktické cvičenia na rozvoj kritického myslenia v oblasti digitálnej gramotnosti a na 

záver stretnutia sme tvorili pedagogické odporúčanie. 

 

Kľúčové slová: digitálne technológie, rozvoj kreativity, rozvoj digitálnej gramotnosti. 

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

Hlavné body: 

1. Práca s IKT – odborné zdroje. 

2. Diskusia. 

3. Tvorba prehľadu. 

4. Záver a zhrnutie. 

 

Témy: priemysel 4.0, práca 4.0, digitálne technológie, prepájanie teórie s praxou. 

Program stretnutia: 

 



1. Tvorba opisného výskumu – analýza odborných zdrojov za pomoci IKT, 

2. Diskusia – buzzgroups, 

3. Spoločná tvorba prehľadu – tvorivá dielňa, 

4. Súťaţe – iBobor, výzva - MINI ENTER – získajte sadu BBC micro:bit a kurz pre učiteľa 

informatiky, 

5. Záver a tvorba pedagogického odporúčania. 

13. Závery a odporúčania: 

 

Na základe našich OPS sme sa zhodli na uţitočnosti nasledovných digitálnych technológií pre 

podporu ţiackej kreativity: 

 

 Využitie   te   t v ej  tabule 

Odporúčame vyuţívať interaktívnu tabuľu, ktorá je uţ v mnohých triedach neodmysliteľnou súčasťou 

vyučovacieho procesu.  nteraktívna tabuľa umoţňuje: 

  zmenu v sp sobe práce učiteľa s novými motivačnými prvkami 

  prisp sobenie sa aktuálnej situácii v triede 

  zapojenie ţiakov priamo do výučby 

  získanie si rešpektu u ţiakov v aka efektívnemu a efektnému vyuţitiu IKT  

Pre ţiaka m ţe byť  T: 

  silnou motiváciou, pretoţe sa viac aktívne zúčastní r znych vyučovacích aktivít  

  moţnosťou sebarealizácie a tvorivosti 

  moţnosťou spolupráce s ostatnými,  

Podstata práce s interaktívnou tabuľou spočíva v tom, ţe ţiaka viac zapájame do aktivít, nahrádza 

beţnú tabuľu a cvičenia, ktoré pomocou interaktívnej tabule vykonáva sú zadávané v tvare doplň, 

podčiarkni, prečiarkni, zakrúţkuj, spoj, presuň, vyplň kríţovku, osemsmerovku, sudoku at .. Tým sa 

podporuje a rozvíja tvorivosť a fantázia ţiaka.  

 

 -  t   y              i  e i   

PD  zariadenie  Osobný digitálny asistent  je mobilné zariadenie, ktoré slúţi na komunikáciu, no 

zah ňa v sebe prístup k internetu. Novšie PD  (tablety) zvyčajne majú farebné obrazovky a zvukové 

funkcie, ktoré umoţnia, aby boli pouţíté ako mobilné telefóny, webové prehliadače, prenosné 

prehrávače či čítačky e-kníh.  

D leţité je však to, ţe tieto zariadenia m ţeme pouţiť vo vyučovacom procese. Ţiaci nimi m ţu 

vykonávať kontrolu pravopisu, upravovať a meniť si svoje e-poznámky, ukladať učebnice a knihy v 

elektronickej digitálnej podobe, ktoré si m ţu hocikedy pozrieť a prečítať.  

Do budúcnosti je reálne predstaviteľné, ţe budeme pomocou nich nielen komunikovať, ale aj čítať 

knihy, časopisy, noviny, ktoré si ľahko uloţíme do pam te telefónu, bez toho, aby sme zapratávali 



naše kniţnice knihami. K takémuto trendu má  našliapnuté  aj pouţívanie zariadení iPad, P LM, 

K NDLE a K NDLE 2, ktoré fungujú ako osobná kniţnica s mnoţstvom kníh.  

Je nutné zamyslieť sa nad pouţívaním týchto technológií a zariadení, ktoré zlepšujú výučbu i 

moţnosti kultúrneho rastu ţiakov, vo vyučovacom procese. Je treba uviesť, ţe niektoré e-knihy sú iba 

v angličtine, nakoľko ešte nebol urobený ich preklad do slovenského jazyka, ale to je v súčasnosti iba 

otázkou času.  

V    y    ev    y e e t   i             

 -  elektronické knihy majú mnoţstvo funkcií, umoţňujú si dávať do knihy napríklad  

poznámky, r zne odkazy, záloţky  

 -  ľudia s horším zrakom si m ţu zv čšovať text, takisto sa dá kniha počúvať pomocou  

zabudovaných reproduktorov alebo pripojených slúchadiel  

 -  v aka elektronickým knihám sa podporuje tvorba začínajúcich autorov – vydanie kníh  

v elektronickej podobe je lacnejšie  

 -  nevýhodou elektronickej knihy, oproti beţnej, je ľahké poškodenie pri páde, prípadne  

nadmernou vlhkosťou  

 Súťaţe – Súťaţ iBOBOR po jednotlivých kategóriách, bude prebiehať v termíne 8. - 12. 

novembra 2021.  

 utorok 9. novembra od 8:00 do 16:00 Seniori (3. a 4. ročník SŠ) 

 štvrtok 11. novembra od 8:00 do 16:00 Juniori  1. a 2. ročník SŠ) 

 

 výzva - MINI ENTER – získajte sadu BBC micro:bit a kurz pre učiteľa informatiky, 

Táto výzva je súčasťou projektu ENTER. Telekom sa rozhodol vylepšiť školský systém na 

Slovensku, špeciálne výučbu informatiky. V spolupráci so SPy a  j Ty v  T a Nadačným 

fondom Telekom chce podporovať školy v inovatívnej výučbe digitálnych zručností. 

 

Odporúčame pokračovať v  alšej analýze uvedenej témy. 

 

14. Vypracoval (meno, priezvisko) PaedDr. Žaneta Juríková 
15. Dátum 25.10. 2021 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Eva Sleziaková 
18. Dátum 25.10. 2021 
19. Podpis  

 

 

 

 



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   alej 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   alej 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. 

 

 

 


