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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bolo oboznámenie sa s plánom činnosti pedagogického klubu 

a reflexia nad našimi skúsenosťami z oblasti rozvoja kľúčových kompetencií 4.0. Na úvod stretnutia 

sme si predstavili časový plán stretnutí klubu, zdieľali sme naše názory a skúsenosti na jednotlivé 

témy z tohoto plánu a navrhovali sme relevantné odborné zdroje. Na záver stretnutia sme tvorili 

pedagogické odporúčanie. 

 

Kľúčové slová: odborná literatúra k priemyslu 4.0, diskusia k téme, výmena skúseností. 

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

Hlavné body: 

1. Prehľad odbornej literatúry 

2. Zdieľanie skúseností,   

3. Výmena názorov. 

4. Záver 

 

Témy: odborná literatúra 4.0, práca 4.0 – IKT kompetencie ţiakov. 

Program stretnutia: 



 

1. Privítanie účastníkov pedagogického klubu koordinátorom, oboznámenie sa s plánom 

činnosti a zoznamom odbornej literatúry. 

2. Práca s odbornou literatúrou, identifikácia zdrojov, 

3. Diskusia, reflexia skúseností. 

4. Tvorba záveru stretnutia. 

13. Závery a odporúčania: 

 

 

V rámci skupinovej reflexie sme sa zamýšľali, aké kľúčové kompetencie sú pre Priemysel 4.0 

najdôleţitejšie. O mnohých sme uţ na stretnutiach klubu diskutovali, no viackrát sa v diskusii 

objavila téma kooperatívneho učenia sa ako priamej reflexie kompetencie spolupráce v rámci 

priemyslu 4.0. Pripájame zhrnutie diskusie na tému kooperatívnej výuky 4.0: 

V rámci diskusie sme si na základe odborných zdrojov uviedli základné znaky kooperatívneho 

vyučovania :  

1. Pozitívna vzájomná závislosť: Ţiaci by v rámci pedagogického procesu mali vnímať, ţe sú 

spojení so spoluţiakmi takým spôsobom, ţe nemôţu uspieť, pokiaľ neuspejú i spoluţiaci. 

 usia koordinovať svoje úsilie s ich úsilím na ukončení úlohy. 

2. Interakcia tvárou v tvár. Aktivity by mali prebiehať v malých kooperujúcich skupinách. 

Pokiaľ majú ţiaci tváre pred sebou, majú adresáta a zároveň bezprostrednú sp tnú v zbu.  

3. Osobná zodpovednosť. Znamená to, ţe výkon kaţdého jednotlivca je vyhodnocovaný a 

vyuţitý pre celú skupinu.  šetci členovia skupiny majú z kooperatívneho učenia úţitok. 

Zmyslom kooperatívneho učenia nie je len posilnenie skupiny, ale aj jednotlivca.  

4. Formovanie a vyuţitie interpersonálnych a skupinových zručností. Kooperatívne učenie 

nefunguje, pokiaľ nemajú ţiaci zručnosti. Ich vytváranie je postupné, od najjednoduchších po 

zloţité – od poznať sa a veriť si navzájom, komunikovať presne a jednoznačne, aţ k 

akceptácii a podpore druhej osobnosti a riešeniu konfliktov konštruktívnym spôsobom.  

5.  eflexia skupinovej činnosti. Efektivita spoločnej činnosti je do určitej miery závislá od toho, 

ako skupina reflektuje svoju činnosť, ako ju opisuje a rozhoduje o  alších krokoch.  

 

Zaujali nás tieţ roly, ktoré môţu členovia skupín zastávať:  

 ozdelenie rolí sa samozrejme riadi typom úlohy a veľkosťou skupiny. Pokiaľ berieme za ideál 

štvorčlennú skupinu, kľúčové roly sú takéto:  

 

 koordin tor  udrţuje skupinu v činnosti, zabezpečuje, aby prispievali všetci, riadi diskusiu 

alebo iné aktivity,  

 pracovn k s inform ciami  ujasňuje a sumarizuje myšlienky, číta z rôz-nych materiálov, ak 



je to potrebné,  

 tajomn k  zaznamenáva skupinové odpovede alebo písomne spracováva iný materiál, 

prezentuje odpovede skupiny pred triedou,  

 pozorovate   robí poznámky k skupinovým procesom  ako jednotlivci spolupracujú , vedie 

hodnotenie skupiny na konci práce.  

Odporúčame  alšiu analýzu odborných zdrojov a zdieľanie dobrej praxe. 
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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   alej 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   alej 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   anaţérske 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. 

 

 

 

 

 


