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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola diskusia o aplikácii multimediálnych nástrojov do pedagogického 

procesu. Spoločne sme zdieľali naše skúsenosti s predmetnou implementáciou, vymieňali si naše 

pedagogické skúseností a na záver stretnutia sme tvorili pedagogické odporúčanie. 

 

Kľúčové slová: Multimediálne nástroje, IKT vo vzdelávaní, digitálna gramotnosť. 

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

Hlavné body: 

1. Práca s odbornou literatúrou. 

2. Diskusia. 

3. Výmena OPS. 

4. Príprava DOD 2021/22, tvorba videa. 

5. Záver a zhrnutie. 

 

Témy: priemysel 4.0, práca 4.0, digitálna gramotnosť. 

Program stretnutia: 

 



1. Analýza a evokácia k aplikácii multimédií 

2. Diskusia  

3. Výmena OPS  

4. DOD 2021/22, tvorba videa, úprava, strih, animácie, komentáre. 

5. Záver a tvorba odporúčania. 

13. Závery a odporúčania: 

 

Zhrnutie zo stretnutia - Interaktívne tabule a ich implementácia vo vyučovaní (z výmeny skúseností): 

• predstavujú modernú didaktickú technológiu prispievajúcu nielen k inovácii, ale aj ku 

skvalitneniu výchovno-vzdelávacej činnosti 

• pozostáva z počítača alebo notebooku, dataprojektora, interaktívnej dotykovej plochy 

(displej), interaktívneho softvéru a špeciálneho pera 

• Digitálny systém E-beam 

• pozostáva z prijímača uchyteného v rohu bielej tabule 

• súčasťou sú štyri elektronické fixky, elektronické pero a guma 

• pomocou USB káblu sa systém pripojí k PC (notebooku), v ktorom je nainštalovaný príslušný 

softvér 

• môţe byť fixne zabudovaný v špeciálnej miestnosti, alebo môţe byť mobilný a ľahko 

prenosný na rôzne miesta podľa potreby 

 

 

E-Beam ako dotyková obrazovka 

      - vďaka systému e-Beam sa dá jednoducho predviesť práca s počítačovými programami, alebo 

tvorba PowerPoint prezentácií. Po spustení vybraného programu v počítači, obraz monitora a teda 

celá práca v programe sa premieta pomocou projektora priamo na tabuľu. Na tabuli je moţné 

dotykom elektronického pera na premietaný obraz ovládať „Dotykové menu“ spusteného programu. 

Počítač po dotyku perom reaguje ako po kliknutí myšou. 

  

E-Beam ako elektronická tabuľa 

      - potrebné informácie moţno na tabuľu napísať pomocou  elektronických fixiek, text uloţiť do 

počítača, prípadne vytlačiť. Všetci, čo sú pripojení do miestnej počítačovej siete, alebo dokonca, aj 

vzdialení uţívatelia v inej škole, v inom meste, ak sú pripojení k internetu, môţu vidieť, čo sa 

odohráva na vyučovaní. 

• Virtuálna realita 

• predstavuje technológiu zobrazenia zloţitých informácií a moţnosť interakcie človeka s nimi 

prostredníctvom PC a špeciálnych periférií, 

• namiesto pouţívania monitora a klávesnice počítača môţe pouţívateľ vyuţiť napríklad 



dátovú prilbu a špeciálne dátové rukavice vybavené senzormi pohybu prstov, 

• svojou schopnosťou zobraziť údaje trojrozmerne a pripojiť zvukové a hmatové informácie 

neobyčajne zvyšuje pochopiteľnosť informácií. 

• Vyuţitie virtuálnej reality v oblasti vzdelávania 

• tréning diaľkového ovládania robotov - operátorovi sú displejom zobrazované situácie, ako 

by boli snímané 74 vizuálnym systémom robota a do slúchadiel dostáva počítačom 

modelované zvuky, ruky s dátovými rukavicami drţia virtuálne páky a ovládajú činnosť 

robota 

• výučba vo virtuálnom fyzikálnom laboratóriu -  v systéme je moţné uskutočňovať mnoţstvo 

experimentov, napr. pokusy s gravitáciou, s moţnosťou zmeny jej smeru a veľkosti, s 

pruţnými a nepruţnými zráţkami telies... 

 

Praktické aplikácie: 

 

Cudzie jazyky: 

veľmi rozšírené sú prekladové slovníky (napr. Cambridge Learner´s Dictionary), často sú však 

výučbové programy kombinované, čiţe si v nich precvičíte gramatiku vo forme cvičení alebo testov, 

môţete sa zlepšiť vo výslovnosti (ak sú v programe obsiahnuté aj zvukové nahrávky) a nájdete v nich 

aj prekladový slovník. Napr. program Landi 2000, ktorý je zameraný na nemecký jazyk. 

 

V časti, ktorá sa venuje konverzácii si môţeme prehrať zvukové nahrávky, u ktorých regulujeme 

rýchlosť. V programe Talk to Me, ktorý je zameraný špeciálne na výslovnosť v anglickom jazyku. 

 Odporúčame hľadať ďalšie námety na vyuţitie multimediálnych nástrojov vo výučbe. 
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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. 

 


