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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Na stretnutí nášho pedagogického klubu sme diskutovali o aplikácii multimediálnych nástrojov do 

vzdelávania. Súčasťou stretnutia bolo aj zdieľanie a tvorba námetov na predmetné aplikácie IKT vo 

vyučovaní. Na záver stretnutia sme tvorili pedagogické odporúčanie. 

 

Kľúčové slová: multimediálne nástroje vo vzdelávaní, aplikácia IKT vo vyučovaní. 

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

Hlavné body: 

1. Analýza odborných zdrojov. 

2. Tvorba námetov na aplikáciu IKT. 

3. DOD 2021/22 

4. Záver a zhrnutie. 

 

Témy: prepojenie teórie s praxou, priemysel 4.0 a práca 4.0, multimediálne nástroje 

Program stretnutia: 

 

1. Spoločné čítanie odborných zdrojov. 



2. Brainstorming – námety na implementáciu IKT. 

3. Návrh a príprava DOD 2021/22 

4. Záver a tvorba pedagogického odporúčania. 

13. Závery a odporúčania: 

 

Zhrnutie z diskusie na stretnutí- návrhy na implementáciu multimediálnych nástrojov a problematika 

ich uplatnenia:  

 

Súčasná informačná revolúcia so sebou neprináša len nové nástroje  počítače a internet , ale svojou 

podstatou zasahuje priamo do vnútra vzdelávacieho procesu a vyţaduje si teda nielen vyuţívanie 

informačno - komunikačných technol gií  IKT  v úlohe didaktickej techniky a zaradenie do 

súčasného sp sobu vyučovania, ale aj zmenu štruktúry pedagogicko – psychologického základu, z 

ktorého učiteľ vychádza.  

IKT prinášajú do výchovno - vzdelávacieho procesu:  

 rozvíjanie schopnosti komunikácie a kooperácie  plánovať prácu, tipovať čiastkové  

problémy, rozdeľovať úlohy, kombinovať riešenia, verejne prezentovať výsledky ,  

 rozvíjanie osobnosti a tvorivosti ţiaka  voľba vhodného média na tvorbu a vyjadrenie  

svojich myšlienok, názorov ,  

 rozvíjanie formálneho a logického myslenia,  

 spoznávanie met d na riešenie problémov,  

 váţenie si a rešpektovanie intelektuálneho vlastníctva.  

 

  už vanie     vo v učovacom procese  

 o vyučovacom procese m ţeme počítače pouţívať prakticky v kaţdej fáze vyučovacej hodiny 

 motivácia , sprístup ovanie nového učiva, precvičovanie, upev ovanie i preverovanie vedomosti . 

Sp soby zaradenia do vyučovacieho procesu :  

 príprava prezentácia materiálov  obrázky, schémy, grafy ,  

 teleprojekty  metodiky , tabuľky, štatistiky, fotodokumentácia, videozáznam ,  

 realizácia pokusov pomocou zariadení pripojených k počítaču ,  

 výučbové programy     –  O , www stránky ,  

  testovacie programy.  

 ýhody vyuţitia IKT vo vyučovacom procese:  

 vysoký stupe  motivácie,  

 simulácia časovo náročných javov v relatívne krátkom čase,  

 interaktívnosť,  

 konšruktivistický prístup,  



 rozvoj tvorivosti,  

 individuálne tempo,  

 rýchla sp tná v zba,  

 vyššia objektivita pri vyhodnocovaní testov,  

 rozvoj medzipredmetových vzťahov,  

 nový sp sob podávania informácií.  

Ke  bude učivo podané ţiakom aj iným sp sobom ako učiteľovým výkladom, napríklad informačno 

- komunikačnými technol giami, s veľkou pravdepodobnosťou bude ich pochopenie hlbšie a 

poznatky trvalejšie.  

 

 

Multimediálne nástroje patria na škole medzi najpopulárnejšie, pretoţe ponúkajú ţiakom moţnosť 

nielen uspokojiť svoje potreby, ale naučiť sa nové veci, čo sa týka práce s počítačom: 

- pracovať s textovým a grafickým editorom, 

- pracovať s internetom, 

- vytvárať vlastné prezentácie v programe PowerPoint, 

- odreagovať sa pri počítačových hrách.  

 innosť IKT je prisp sobená doterajším znalostiam ţiakov. Poznatky získané v počítačovom krúţku, 

vyuţívajú ţiaci pri  alšom vzdelávaní a v praktickom ţivote.  

 

Príklad úlohy: 

 lohou ţiakov bolo vytvoriť prezentáciu v programe PowerPoint a pexeso s témou  

jesene . Ţiaci pracovali prevaţne v skupinách. Za pomoci internetu vyhľadávali, vkladali obrázky a 

text. 

Pri prezentáciu PowerPointu pouţívali: 

- program Word,  

- program Skicár, 

- skener, 

- vyhľadávač  oogle.  

Odporúčame vyššie uvedené návrhy k implementácii do pedagogického procesu. 
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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   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 k d 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   anaţérske 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. 

 

 

 


