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10. 

Úvod 

 

Koncepcia priemyslu 4.0 a s ním súvisiaci pojem práca 4.0 zasahuje do všetkých oblastí ľudského 

ţivota. Číslo 4 v názve znamená  zásadné zmeny v spoločnosti vplyvom nových technológií. Jednotka 

predstavuje – rozmach mechanických výrobných zariadení  poháňaných parným strojom, dvojkou je 

elektrická energia a jej hromadná distribúcia – elektrifikácia, trojkou sú zmeny  v spoločnosti 

s nástupom IKT. Štvorka predstavuje kľúčový fenomén dnešnej spoločnosti a tou je digitalizácia, 

automatizácia a robotizácia. S uvedenými pojmami sa spájajú zmeny na trhu práce, vznik nových 

pracovných pozícií, u ktorých nie je dôleţité pomenovanie, ale kompetenčný profil uchádzača (práca 

4.0).  

 

 Problém, ktorý chceme v našom pedagogickom klube s výstupom riešiť je rozšírenie odborných 

kompetencií pedagogických zamestnancov  a zvýšenie úrovne digitálnej gramotnosti.  

V prípade, ţe učiteľ nemá kompetencie potrebné na zavedenie inovácií a trendov do vzdelávania, 

nemôţe k týmto schopnostiam viesť (sprevádzať) ţiakov. 

 

Pedagogický klub priemysle 4.0 a práca 4.0 - prierezové témy, bude vytvorený učiteľmi všeobecno-

vzdelávacích predmetov, odborných predmetov a OV. 

Klub bude fungovať počas školských rokov, od septembra 2020 do januára 2023, teda 25 mesiacov 

a jeho udrţateľnosť vychádza z koncepcie nového modelu SOŠ, ktorého súčasťou sú „riešiteľské 

rady“ tímov pre vzdelávacie oblasti ISCED 3A a pre odborné vzdelávanie a prípravu.  

Spôsob organizácie: stretnutia 2 krát do mesiaca.  

Dĺţka jedného stretnutia: 3 hodiny. 

Zrealizované stretnutia pedagogického klubu v období 09/2020-01/2021: 

Varianta klubu: pedagogický klub s výstupmi. 



Zameranie pedagogického klubu:  

Pedagogický klub sa bude zameriavať na rozvoj gramotnosti  súvisiacich s koncepciou priemysel 4.0 

a práca 4.0 - prierezovej témy (digitálna gramotnosť, IKT gramotnosť). 

 

Cieľom realizácie aktivít pedagogického klubu je zvýšenie odborných kompetencií pedagogických 

zamestnancov pre ďalšie zvyšovanie úrovne digitálnej gramotnosti ţiakov naprieč vzdelávaním. 

Z pohľadu prípravy na povolanie a odborného rozvoja ţiaka je dôleţitou témou – informačná 

spoločnosť,  v ktorej sa budeme zaoberať etickými, morálnymi a spoločenskými aspektami 

implementácie IKT a rozvoja digitálnej gramotnosti- 

 

Koncepcia priemysel 4.0 zahŕňa tieto zloţky, ktorými sa budú členovia klubu zaoberať, analyzovať, 

skúmať a vytvárať k danej téme Best practice a OPS: 

 Praktické zručnosti a vedomosti, ktoré ţiakom umoţňujú porozumieť a účinne pouţívať 

informačno - komunikačné technológie,  

 Schopnosti, s vyuţitím IKT zhromaţdiť, analyzovať, kriticky vyhodnotiť a pouţiť 

informácie, 

 Schopnosť aplikovať IKT v rôznych kontextoch a k rôznym účelom na základe porozumenia 

pojmov, konceptom, systémom a operáciám z oblasti IKT,  

 Vedomosti, schopnosti, zručnosti, postoje a hodnoty, ktoré vedú k zodpovednému 

a bezpečnému pouţívaniu IKT, 

 Schopnosť prijímať nové podnety v oblasti IKT a kriticky ich posudzovať, porozumieť 

rýchlemu vývoju technológií, ich významu pre osobný rozvoj a ich vplyv na spoločnosť. 

 

Ďalšie činnosti, ktoré budú realizované v rámci pedagogického klubu: 

- Tvorba Best Practice,  

- Prieskumno-analytická  a tvorivá činnosť týkajúca sa výchovy a vzdelávania a vedúca 

k zlepšeniu a identifikácii OPS,  

- Výmena skúseností pri aplikácii moderných vyučovacích metód,  

- Výmena skúseností v oblasti medzi-predmetových vzťahov, 

- Tvorba inovatívnych didaktických materiálov, 

- Diskusné posedia a štúdium odbornej literatúry,  

Identifikovanie problémov v rozvoji IKT gramotnosti a digitálnej gramotnosti ţiakov a moţné 

riešenia. 

 

Stručná anotácia 

Pedagogický klub priemysel 4.0 a práca 4.0 – prierezové témy sa zaoberal nasledujúcimi témami:  

- Komunikácia a time on task, audiovizuálna a komunikačná technika, OPS v predmetnej 

oblasti, stratégia 2020, tvorivá dielňa. 

Kľúčové slová 
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Zámer a priblíženie témy písomného výstupu 

 

Zámerom nášho výstupu je popísať aktivity zrealizované učiteľmi, členmi pedagogického klubu na 

zasadnutiach pedagogického klubu priemysel 4.0 a práca 4.0 – prierezové témy. 

 

Priblíţenie témy: Priemysel 4.0 zahŕňa sebaisté, kritické a zodpovedné využívanie digitálnych 
technológií na vzdelávanie, prácu a účasť na dianí v spoločnosti, ako aj interakciu s digitálnymi 
technológiami. Zahŕňa informačnú a dátovú gramotnosť, komunikáciu a spoluprácu, mediálnu 
gramotnosť, tvorbu digitálneho obsahu (vrátane programovania), bezpečnosť (vrátane digitálnej 
pohody a kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti), otázky súvisiace s duševným 
vlastníctvom, riešenie problémov a kritické myslenie. 
Ţiaci by mali: 



 chápať, ako digitálne technológie môţu prispievať ku komunikácii, tvorivosti a inovácii, a 

mali by vedieť, aké príleţitosti, obmedzenia, vplyvy a riziká predstavujú, 

 chápať všeobecné zásady, mechanizmy a logiku vyvíjajúcich sa digitálnych technológií  

 mať kritický prístup k platnosti, spoľahlivosti a vplyvu informácií a údajov dostupných 

vďaka digitálnym prostriedkom a poznať právne a etické zásady súvisiace s prácou s 

digitálnymi technológiami, 

 byť schopní pouţívať digitálne technológie na podporu svojho aktívneho občianstva a 

sociálneho začlenenia, spoluprácu s ostatnými a kreatívnosť pri dosahovaní osobných, 

sociálnych alebo obchodných cieľov. 

Uvedenou problematikou sme sa zaoberali počas zasadnutí pedagogického klubu. 

 

 

Jadro: 

Popis témy/problém 

Jedným z kľúčových predpokladov úspešnej implementácie koncepcie 4.0 je pripravenosť 

žiakov a pedagogických zamestnancov v oblasti digitálnej gramotnosti – používanie moderných 

informačnokomunikačných technológií, schopnosť porozumieť informáciám a používať ich z 

rôznych zdrojov. Súčasný vývoj nových technológií stále napreduje a ponúka nám veľké 

množstvo nových služieb, ktoré nám pomáhajú pri riešení našich každodenných úloh. Jedným z 

najpoužívanejších moderných výdobytkov je bezpochýb internet. Internet ponúka veľmi široké 

spektrum služieb, ktoré zasahujú do všetkých odvetví nášho života. Jednou z najvyužívanejších 

služieb internetu je možnosť vyhľadávania informácií prostredníctvom vyhľadávacích 

nástrojov. Tieto nástroje umožňujú získavať množstvo nových informácií potrebných pre náš 

život, prácu alebo školu. Dôležité však je, aby sme aj túto možnosť vedeli využiť vo svoj 

prospech. Preto je potrebné neustále sa vzdelávať a dosiahnuť určitú úroveň informačného 

správania a s tým súvisiacu digitálnu a informačnú gramotnosť.  

 

 

 

Záver: 

Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 

 

Jedným z významných krokov pre úspešnú implementáciu koncepcie 4.0 je realizácia 

medzipredmetovej výučby. Prax poskytuje dostatok príleţitostí k medzipredmetovému učeniu v 

súvislostiach – od jednotlivých učebných úloh s presahom kiným vedným odborom aţ po komplexné 

vyuţitie získaných poznatkov a kompetencií v krátkodobých a dlhodobých školských projektoch. 

Práve školské projekty poskytujú najv čšiu príleţitosť pre rozvíjanie medzipredmetových vzťahov s 

školskej praxi.  

Pri projekte, ktorý rozvíja aj prepojenie vedomostí z hľadiska viacerých predmetov je veľmi dôleţitá 

spolupráca. Je potrebná otvorená a priateľská komunikácia, dôvera a ochota vzájomne sa počúvať, 



vychádzať si v ústrety.  

V rámci stretnutia sme diskutovali aj o hodnotení dosiahnutia kľúčových kompetencií absolventa 

strednej odbornej školy v tejto oblasti: 

1. ţiak vie pracovať s beţným základným a aplikačným programovým vybavením a ďalšími 

prostriedkami IKT tak, ţe aplikuje získané poznatky napr. na riešenie beţných pracovných 

úloh z praxe, problémových a projektových úloh  

2. učí sa pouţívať nové aplikácie IKT – popísať účel, základný princíp a vyriešiť jednoduché 

úlohy  

3. komunikuje elektronickou poštou a vyuţíva ďalšie prostriedky online a offline komunikácie 

(napr. e-mail, sociálne siete, elektronická ţiacka kniţka, a pod.)  

4. získava informácie z otvorených zdrojov, hlavne však s vyuţitím internetu, pomocou rôznych 

internetových prehliadačov, vie vyuţiť poznatky získané v predmete slovenský jazyk a 

literatúra „čítanie s porozumením“, tieto informácie vie analyzovať, preformulovať, zoradiť, 

aplikovať a pod.  

5. s vyuţitím prostriedkov IKT pracuje s informáciami na rôznych nosičoch (tlačených, 

elektronických, audiovizuálnych)  

6. uvedomuje si nutnosť posudzovania rozdielnej vierohodnosti rôznych informačných zdrojov 

a kriticky pristupuje k získaným informáciám, je mediálne gramotný – napr. vie porovnať 

rôzne informačné zdroje, vyhodnotiť ich a vyvodiť záver. 

Odporúčame uvedené kroky aplikovať ako kritéria pre analýzu úrovne implementácie. 

Ďalej odporúčame:  

-IKT povaţovať za veľmi dôleţitú súčasť moderného vyučovania, pretoţe umoţňuje zvyšovať 

informačnú – počítačovú – digitálnu gramotnosť nielen samotného ţiaka ale aj nás učiteľov,  

 vývoj prostriedkov IKT prebieha veľmi rýchlo, rovnako a dokonca závisle od tempa inovácií 

v priemysle 4.0, preto by sme sa mali priebeţne vzdelávať, či uţ účasťou na školeniach, 

samoštúdiom, získavaním informácií pomocou internetu a pod.,  

 výhodou vyuţívania IKT je interakcia medzi počítačom a pouţívateľom, ţiak sa stáva nielen 

objektom ale aj subjektom vyučovacieho procesu – pri práci so softvérom, tempom práce a 

pod.,  

 za veľký prínos povaţujeme moţnosť individualizácie úloh a učenie riešením problémov a 

projektov pomocou IKT (objektívnejšie hodnotenie práce ţiaka),  

 prezentovanie učiva - kombinácia informačných a komunikačných prostriedkov umoţňuje 

zaujímavejšie sprístupňovanie učiva formou hypertextu, prezentácií, videí, ukáţok z www 

stránok a pod.,  

 Na opakovanie učiva odporúčame www stránky, napríklad geogebra.org a pod.  

 IKT umoţňujú kontrolu vyučovacieho procesu a zároveň okamţitú sp tnú v zbu – napr. 



prostredníctvom www.edupage.org ako elektronickej ţiackej kniţky- prezentácia učiva (v 

digitálnej kniţnici) – test – vyhodnotenie testu – fixácia správnych odpovedí a pod.,  

 IKT umoţňujú zavádzať do vyučovania inovatívne, aktualizované vyučovacie metódy pre 

spestrenie a skvalitnenie celého vyučovacieho procesu,  

 prostredníctvom elektronickej komunikácie umoţňujú priebeţné konzultácie medzi ţiakom a 

učiteľom napr. pri vypracovaní projektov, zadaní, domácich úloh, prác v rámci 

Stredoškolskej odbornej činnosti, a pod.,  

 internet je pre nás veľkým zdrojom informácií o najnovších vedeckých poznatkoch vo 

svojom odbore, je zdrojom inšpirácií k aplikovaniu uţ uvedených inovatívnych vyučovacích 

metód. Je tieţ potrebné dbať na aktualizáciu moderného softvéru s licenciou pre vyučovanie 

odborného predmetu, čo nám pomáha „drţať krok s dobou“ a predchádzať negatívnemu 

hodnoteniu zo strany ţiakov,  

 vyuţitie E-learningu vo vyučovaní predstavuje jeden z najmodernejších spôsobov výučby s 

vyuţitím informačných a komunikačných technológií.  

Spoločne sme sa zamysleli nad tvorbou digitálnej vízie školy, ktorá je plnohodnotnou líniou celkovej 

vízie školy. K zamysleniu a následnej tvorbe sme pouţili Akčný plán digitálnej transformácie: 

Odporúčame zamyslieť sa nad budúcnosťou vzdelávania, ktorého základné charakteristiky sú: 

• Rôznorodý čas a miesto vzdelávania 

• Personalizované vzdelávanie 

• Voľba vlastnej cesty k poznaniu 

• Projektové vzdelávanie 

• Skúsenosti z praxe 

• Interpretácia údajov 

• Hodnotenie výsledkov vo vzdelávaní 

• Študenti ako spolutvorcovia obsahu 

• Mentorstvo 

Digitálna transformácia vzdelávania vychádza z týchto dokumentov: 

• Akčný plán digitálneho vzdelávania 2021-2027 (2020) 

• Európsky rámec digitálnych kompetencií pre občanov (DigComp) (2017) 

• Európsky rámec digitálnych kompetencií pedagógov (DigCompEdu) (2017) 

• Európsky rámec pre digitálne kompetentné vzdelávacie organizácie (DigCompOrg) (2015) 

• Európsky rámec pre osobné, sociálne a sebavzdelávacie kompetencie (LifeComp) (2020) 

• Európsky program v oblasti zručností pre udrţateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu 

spravodlivosť a odolnosť (European Skills Agenda) (2020) 

OECD Learning Compass 2030 (2019 

Odporúčame ďalšie štúdium odbornej literatúry a vyššie uvedených dokumentov. 

Vedomosti a informácie sa stali ústrednými zdrojmi sociálneho a ekonomického rozvoja. Digitálna  



gramotnosť je preto kľúčovým determinantom ţivota v informačnej spoločnosti, v ktorej tvorba, 

šírenie, spracovanie a vyuţívanie informácií sú z kvantitatívneho i kvalitatívneho hľadiska 

rozhodujúcimi aktivitami pre sociálny, ekonomický, politický a kultúrny ţivot . 

Zásadným spôsobom zasahuje do vzdelávania a neskôr aj do profesionálneho a osobného ţivota 

kaţdého človeka. Predstavuje schopnosť „porozumieť a vyuţívať informácie získané v rozmanitých 

formátoch zo širokého spektra zdrojov tak, ako sú prezentované prostredníctvom moderných 

technológií i klasických tlačených dokumentov“.Informačná gramotnosť zahŕňa schopnosti 

orientovať sa v najrôznejších informačných zdrojoch, vedieť formulovať informačnú potrebu a 

konkrétnu informačnú poţiadavku, vedieť vyhľadať zodpovedajúce informácie, vyhodnotiť ich a 

pouţiť na riešenie danej situácie, správne a eticky ich vyuţívať, efektívne pretvárať s minimálnym 

rizikom plagiátorstva. Na druhej strane informačná gramotnosť predstavuje i schopnosť odolávať 

nepriaznivým vplyvom a tlakom informačného prostredia. Podľa základného princípu celoţivotného 

vzdelávania je nevyhnutnou kľúčovou kvalifikáciou a predpokladom aktívnej účasti na vedomostnej 

spoločnosti. 

Odporúčame pokračovať v pláne činnosti klubu. 
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