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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola diskusia k výstupom, ktoré sa uskutočnili počas zasadnutí, 

výmena odborných pedagogických skúseností, a to aj na pozadí všetkých opatrení, s ktorými sme sa 

stretávali  počas edukácie. Spoločne sme sa zamerali na zhrnutie našich vedomostí, ktoré sme 

nadobudli na stretnutiach klubu a na záver stretnutia sme tvorili pedagogické zhrnutie. 

 

Kľúčové slová: priemysel 4.0, práca 4.0, výstup pedagogického klubu. 

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

Hlavné body: 

1. Reflexia. 

2. Diskusia. 

3. Výmena OPS. 

4. Záver. 

 

Témy: prepojenie teórie s praxou, priemysel 4.0. 

Program stretnutia: 

 



1. Skupinová reflexia –tzv. generátor otázok a jeho moţnosti v rámci edukácie. 

2. Diskusia. 

3. Výmena OPS – syntéza získaných vedomostí s overenými skúsenosťami. Dialogická metóda 

v priemysle 4.0. 

4. Záver a tvorba pedagogického odporúčania. 

13. Závery a odporúčania: 

 

 

Na základe aktivít klubu a syntézy odborných znalostí sme vytvorili nasledovné odporúčania. 

 

 trvalá podpora zvýšenia vyuţívanie IK  vo vyučovacích procesoch za účelom osvojenia moderných 

technol gií ţiakmi,  

 

 mladá generácia pri učení vyuţíva moderné technol gie zmysluplne, dbať nato, aby sa zvyšovala 

ich počítačová gramotnosť spolu s jazykovou úrovňou  snaţiť sa ţiakov viesť k praktickému 

vyuţívaniu moderných technol gií ,  

  trvalo zvyyšovať  podporu technického vzdelávania   

 

  súčasťou rozvoja talentovaných ţiakov je aj zvýšenie intenzity výskumu vo vzťahu k praxi, 

zamerať sa na aplikovaný výskum,  

 

 podporovať spoluprácu na kaţdej úrovni, v internom aj externom proostredí, 

 

  vzdelávanie do budúcnosti čaká prechod z off-line systému do online systému, a to 

prostredníctvom virtuálnych miestností  vyuţívanie virtuálnej reality  alebo cez konferenčné hovory s 

vyuţitím webkamier a internetu,  

 

 neustále zvyšovať d raz na personalizáciu vzdelávania, t. j. prisp sobovanie vzdelávania potrebám 

jednotlivých ţiakov,  

 

 Odporúčame vyuţívanie učenia formou projektov, kde ţiaci majú moţnosť teoretické vedomosti 

aplikovať v praxi, prípadne pre vyriešené daného problému budú nútení naštudovať si určitú oblasť 

sami  budovanie samostatnosti a tímovosti ,  

 

 cieľom vzdelávacieho systému na všetkých úrovniach  učebných i študijných odborov  by malo byť 

naučiť ţiakov učiť sa, nie memorovať, viesť ich k praktickej aplikácii vedomosti. 



 

Počas stretnutia sme analyzovali OPS, napríklad: 

Prenský a 4 štádia v aplikácií technológií 

Podľa Prenského rozlišujeme štyri štádia – stupne, ktorými prechádzame pri aplikácií technológií. 

1.stupeň: náhodné pokusy. V prvej fáze  technol gie aplikujeme do výučby bez d kladnej prípravy,  

plánu a vízie.  Niekoľko vyučovacích hodín sa zrealizuje v počítačovej miestnosti s cieľom ukázať 

ţiakom zaujímavú aplikáciu. 

2.stupeň: staré ciele starými met dami. Na tejto  úrovni sa technol gie aplikujú do tradičných 

postupov. Dochádza k určitým inováciám, vylepšeniam, ale nedochádza k zmenám. Napríklad: 

p vodné učebnice prepíšeme do elektronickej formy, vytvoríme online kurzy, testy.  

3.stupeň: staré ciele  novými met dami.  ento stupeň znamená  systematické zavedenie nových 

postupov.  echnol gie umoţňujú pouţiť také aplikácie, ktoré zlepšujú výsledky výučby.  Aktivity 

v tejto etape sú napríklad- prezentácie formou animácií, vytváranie simulácií rôznych reálnych dejov, 

budovanie virtuálnej reality,  tvorba modelovacích systémov.  

4.stupeň: nové ciele novými met dami.  Patria tu praktické aplikácie technol gií pri riešení r znych 

problémových úloh. 

Hlavným cieľom pri pouţívaní  DT počas vyučovacej hodiny  je aktivizovať ţiaka, umoţniť mu 

tvorivo riešiť úlohy a podporovať jeho kreativitu.  

Našou skúsenosťou je, ţe DT vo výučbe umoţnil efektívne rozvíjať tieto oblasti spojené 

s tvorivosťou ţiaka: 

- schopnosť definovať problém iným sp sobom,  

- analyzovať vlastné nápady,  

- prezentovať  myšlienky, nápady, návrhy riešení,  

- chápať vedomosti v kontexte ďalších objektov a javov,  

- prekonávať prekáţky,  

- prijímať prijateľnú  mieru  rizika,  

- chuť zlepšovať sa, osobnostne rásť,  

- definovať záujmy,  

- plánovať a organizovať si pracovné činnosti,  

- dokázať tolerovať chybu, pracovať s chybným riešením a získavať  cenné skúsenosti. 
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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 k d 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. 

 

 

 


