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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola tvorba a zdieľanie Best Practice z oblasti priemyslu 4.0 a práce 

4.0. Spoločne sme diskutovali o rozvoji digitálne gramotnosti, inovatívnych metódach výučby a na 

záver stretnutia sme tvorili pedagogické odporúčanie.  

 

Kľúčové slová: Best Practice, digitálna gramotnosť, priemysel 4.0. 

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

 

Hlavné body: 

1. Prezentácia od koordinátora klubu. 

2. Diskusia. 

3. Výmena OPS. 

4. Záver a zhrnutie. 

 

Témy: Priemysel 4.0, práca 4.0, tvorba Best Practice. 

Program stretnutia: 

 

1. Prezentácia – doplňovanie do textu. 



2. Diskusia – metóda ÁNO/NIE. 

3. Výmena OPS – lodná porada. 

4. Záver a tvorba pedagogického odporúčania. 

13. Závery a odporúčania: 

 

Výber z diskusie vo forme zhrnutia témy: 

Informačná gramotnosť v najširšom ponímaní bezprostredne súvisí s komunikačnými a 

interpretačnými procesmi, t. j. takým poznaním a využívaním komunikačných kanálov, ktoré 

umožňujú vyhľadanie informácie a jej hodnotenie, pochopenie, spracovanie a prezentáciu.  

 

Didakticky erudovaná a koncepčne premyslená výučba s počítačom a informačno-komunikačnými 

technológiami vôbec rozvíja zároveň:  

a) informačnú gramotnosť (spôsobilosť vyhľadávať informácie v rozmanitých zdrojoch a ovládať 

informačné technológie), 

b) kognitívnu gramotnosť (spôsobilosť nadobúdať informácie a mentálne ich elaborovať), 

c) digitálnu gramotnosť (spôsobilosti ovládania digitálnych technológií) i  

d) komunikatívnu gramotnosť (ovládanie spôsobilosti hovoriť, počúvať, písať, čítať).  

 

Implementácia IKT vo vyučovaní: 

Zamerali sme sa na objavovanie procesov erózie „Skrytá sila“ vo vyučovaní statiky v spojitosti s 

environmentalistikou.  

Zostavená je na základe požadovaných krokov výskumnej aktivity:  

1. praktická aktivita, plánovaná stimulujúca, situácia alebo náhodná situácia;  

2. využívanie vedomostí, premýšľanie, tvorba implicitných a neskôr explicitných otázok  

3. predpokladanie / hypotéza;  

4. overovanie stanovenej hypotézy a to s využitím niektorého z nasledovných postupov: 

experiment, analógia/model, hľadanie v zdrojoch, pozorovanie, bezprostredná manipulácia;  

5. pozorovanie výsledkov a ich porovnanie so stanovenou hypotézou;  

6. tvorba záverov, sumarizácia hypotéz – potvrdených aj vyvrátených;  

7. konfrontácia záverov s bežnou skúsenosťou a aktuálnymi vedomosťami;  

8. transfer do novej situácie.  

Aktivita pozostáva z metodického listu pre učiteľa a pracovného listu pre žiaka. Metodický list 

predstavuje súbor metodických odporúčaní k jednotlivým činnostiam aktivity. Pracovný list 

predstavuje súbor činností s inštrukciami a zovšeobecňujúcimi otázkami vedúcim k objaveniu nových 

pojmov a s otázkami podnecujúcimi hľadanie súvislostí medzi konštruovanými konceptmi. V 

nadväznosti na nosné myšlienky, ku ktorým má prírodovedné vzdelávanie viesť, ponúka táto téma 



priestor na smerovanie k myšlienke „Zloženie Zeme a jej atmosféry a procesy prebiehajúce v nich 

tvarujú povrch Zeme a vytvárajú klímu ktorá je v ohrození“.   

 

Výskumná otázka a pracovný postup sú v pracovnom liste stanovené, keďže sa jedná o aktivitu pre 

dvoch žiakov, v ktorej si žiaci ešte len nacvičujú svoje bádateľské zručnosti. Využili sme viaceré 

znaky konštruktivistickej výučby ako napr. autentické úlohy, reálny kontext, konštrukcia vedomostí, 

spolupráca žiakov, skúmanie a objavovanie, postupná podpora učiteľom, primárne zdroje, učiteľ ako 

facilitátor a i.  

Odporúčame zdieľať námety, ktoré si odskúšame priamo v edukácii, a s ktorými máme dobrú 

skúsenosť.  
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Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

 

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu: 

Prijímateľ vypracuje správu ku každému 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, nepoužíva 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 totožný s dátumom na prezenčnej listine 

8. V riadku Miesto stretnutia  pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu 

učiteľov, ktorý je totožný 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  Manažérske 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 výstižne 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. 

 

 


