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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola tvorba OPS v oblasti rozvoja kľúčových kompetencií pre 

koncepciu priemyslu 4.0. Súčasťou stretnutia bola aj diskusia a výmena pedagogických názorov. Na 

záver stretnutia sme tvorili pedagogické odporúčanie. 

 

Kľúčové slová: priemysel 4.0, kľúčové kompetencie, tvorba OPS. 

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

Hlavné body: 

1. Brainstorming. 

2. Diskusia. 

3. Tvorba OPS. 

4. Záver. 

 

Témy: priemysel 4.0, práca 4.0, rozvoj kľúčových kompetencií. 

Program stretnutia: 

1. Brainstorming pedagogických skúseností na úvod – banka nápadov. 

2. Diskusia – komunikačný kruh. 



3. Tvorba OPS – modelované písanie. 

4. Záver a tvorba pedagogického odporúčania. 

13. Závery a odporúčania: 

 

V rámci stretnutia sme pokračovali v diskusii o moţnostiach implementácie e-learningu ako metódy 

a prístupu k vyučovaniu, ktorá priamo podporuje prístupy learner autonomy (autonómne učenie) 

a mastery learning (učenie zamerané na zvládnutie učiva). 

 

V rámci nášho pedagogického procesu sa neustále snaţíme o implementáciu noveých foriem vo 

vyučovacom procese formou online vzdelávania. Podobne trend rozširovania vyuţívania online 

vzdelávania je prítomný i na Slovensku.  de totiţ o novú formu vedomostnej spoločnosti, v ktorej sa 

generujú tak teoretické ako aj e perimentálne vedomosti nadobudnuté na vyučovaní prostredíctvom 

online vyučovania poskytnutým systémom e-learning.  ieto formy prispievajú a otvárajú nové oblasti 

priameho pouţitia vedomostí a tak sa čoraz v čšmi stávajú obľúbenou formou nielen pre ţiakov, 

učiteľov ale aj odbornú verejnosť.  

 

Naše skúsenosti sú aj z oblasti tzv. kombinovanej (integrovanej) formy vyučovania a učenia sa, v 

ktorej sa kombinuje (integruje) klasická forma vyučovania (face-to-face) a forma online vzdelávnia, v 

ktorej vyučujúci dáva sp tné v zby svojím ţiakom tak v triede ako i v e-learningovom portáli.  akúto 

formu vyučovania potom nazývame ako blended learning. Blended Learning je potom po 

metododickej, mediálno-didaktickej a mediálno-pedagogickej stránke nielen sprostredkovateľom 

informácií ale aj vedomostí a hovoríme o tzv. integrovanej forme spracovania a sprostredkovania 

vedomostí.  

Na záver stretnutia sme zhrnuli naše poznatky z diskusie a z odbornej literatúry do   didaktických 

funkcií, ktoré umoţ ujú rozmanitosť pouţitia e-learningu ako vhodného prostriedku pre vyučovacie 

účely.  edzi tieto funkcie patrí integračná (e-learning sa integruje do vyučovacieho procesu), 

orientačná (e-learning poskytuje lepšiu orientáciu v rámci preberanej látky predmetu), informačná (e-

learning sprostredkováva nové informácie), inovačná (e- learning je novou formou vzdelávania sa), 

heuristická (e-learning umoţ uje riešenie komple ných problémov), teoretická (e-learning rieši 

reálne prípady) a funkciu, ktorá vedie k zniţovaniu nákladov (e-learning je z hľadiska vyuţitia 

komunikačnej a informačnej technológie lacnejší ako obvyklé obstarávanie materiálov).  

 

 Neobmedzený prístup znamená moţnosť prístupu zo všetkých počítačov, tam kde je 

dostupný internet.  

  iesto pre virtuálnu výučbu prispieva k redukcii aţ eliminácii klasického face-to- face 

vyučovania v triede.  akáto dynamická forma vyučovania umoţ uje súhrn potrebných 

elementov učenia sa do tzv. virtuálnej triedy.  



  asová fle ibilita a individuálne tempo v procese učenia sa je umoţnená hlavne pre online 

prístup k materiálom. Okrem toho táto vlastnosť podporuje rast individuality a prechod z 

nestabilnej formy klasického vyučovania k stabilite učenia sa.  

  spora nákladov a zvýšenie efektivity učenia sa je docielená na základe online prístupu k 

rozmanitým materiálom poskytnutých vyučujúcim.  

 Posilnenie vlastnej zodpovednosti za poskytnuté multimediálne obsahy je moţno docieliť 

vyuţitím r znych foriem učenia sa.  oţno totiţ vyuţiť formu spracovania výsledkov práce 

pomocou písomného, zvukového, obrázkového, a obrazového video formátu.   aka týmto 

médiám sa stáva proces vzdelávania záţivnejším a predchádza sa monotónnosti vo 

vyučovacom procese.  

 Pracovaním s r znymi formami elektronických médií sa zvyšuje schopnosť interaktívnej 

komunikácie pouţívateľa s týmito médiami.  yuţívaním napríklad mailovej komunikácie sa 

zniţujú logistické cesty ako aj transkakčné náklady. Komunikácia je lacnejšia a rýchlejšia.  

 Priama online komunikácia a priama sp tná v zba od vyučujúceho resp. cez (automatické) 

nastavenia v e-learnigovom prostredí tak umoţ uje lepšiu kontrolu výsledkov práce ţiakov.  
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