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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Kľúčové slová: digitálna gramotnosť, informačno – komunikačná gramotnosť, digitálne technológie 

 

Ôsme stretnutie pedagogického klubu sa venovalo téme:  

Pozitívne aspekty digitálnych technológií vo vyučovacom procese 
 

Stretnutie klubu bolo zamerané na špecifikáciu pozitívnych stránok digitálnych technológií a na 

výhody ich používania vo vyučovacom procese. Časť stretnutia členovia klubu pracovali na 

aplikačnej úlohe: Použitie aplikácie Kahoot, https://kahoot.it/ vo vyučovacom procese. 
 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
1. Úvod, privítanie členov klubu Svet čísel, financií a technológií 

2. Predstavenie témy a obsahu stretnutia: Pozitívne aspekty digitálnych technológií vo 

vyučovacom procese 

3. Praktická aplikácia témy: Využitie herných kvízov v aplikácii Kahoot, 

https://kahoot.it/ 
4. Závery a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 

 

K bodu 1 

V úvode prebehlo krátke privítanie členov klubu. 

 

K bodu 2 

Členom klubu bol predstavená téma a obsah stretnutia klubu: 

Pozitívne aspekty digitálnych technológií vo vyučovacom procese 

Obsah stretnutia bol zameraný na: 

https://kspgs.edupage.org/a/klub-svet-cisel-financii-a-technologii
https://kspgs.edupage.org/a/klub-svet-cisel-financii-a-technologii
https://kahoot.it/
https://kahoot.it/


a) predstavenie Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania Učiace sa Slovensko, 

pojmov informačno – komunikačná gramotnosť, digitálna gramotnosť 

b) oboznámenie sa s digitálnymi technológiami využívanými pri vzdelávaní 

c) špecifikáciu pozitívnych stránok digitálnych technológií 

d) výhody využívania digitálnych technológií vo vyučovacom procese 

e) prezentovanie vzdelávacích trendov vo vyučovaní 

 

K bodu 3 

Prítomní členovia pedagogického klubu spoločne diskutovali o predstavených možnostiach využitia 

digitálnych technológií aj o výhodách ich využívania vo vyučovacom procese. Po diskusii pracovali 

členovia klubu spoločne na aplikačnej úlohe: Použitie aplikácie Kahoot vo vyučovacom procese. 

V aplikácii Kahoot spoločne riešili rôzne druhy kvízov z jednotlivých vyučovacích predmetov 

využiteľných v rôznych fázach vyučovacej hodiny.  

 

13. Závery a odporúčania: 
 

K bodu 4 
 

Pedagogický klub prijal tieto závery: 

Členovia pedagogického klubu sa oboznámili s témou Pozitívne aspekty digitálnych technológií vo 

vyučovacom procese.  

Dohodli sa, že budú pracovať s digitálnymi technológiami dostupnými na škole, že ich budú 

uplatňovať na vyučovaní. Taktiež sa dohodli, že budú využívať aj aplikácie Kahoot -  

https://kahoot.it/, aplikácie k poznávaniu prírody okolo nás: 

https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/22444/CHYTRE-APLIKACE-K-POZNAVANI-PRIRODY-

KOLEM-NAS.html/. 

 

Členovia klubu prijali tieto odporúčania: 

Pracovať s digitálnymi technológiami  a efektívne ich zaraďovať do vyučovacieho procesu.  

Rozvíjať u žiakov ich digitálne zručnosti prostredníctvom využívania  rôznych digitálnych 

technológií. 

Využívať vo vyučovaní rôzne aplikácie ako aj vzdelávacie trendy – whiteboard, výučba pomocou 

videa, učenie pomocou interaktívnych pomôcok, vzdelávanie cez sociálne médiá 

Aktívne spolupracovať pri plnení vytýčených úloh a cieľov výmenou skúseností z pedagogickej praxe 

a vzájomnou inšpiráciou.  
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: SOŠPg sv. CaM 

Dátum konania stretnutia:  10. 5. 2021  

Trvanie stretnutia: od 14:25 hod. do 17:25 hod.  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Michaela Benediková  SOŠPg sv. CaM 

2. Mgr. Nora Hentšelová  SOŠPg sv. CaM 

3. PaedDr. Klaudia Karaffová neprítomná SOŠPg sv. CaM 

4. Ing. Monika Komárová  SOŠPg sv. CaM 

5. PhLic. Martin Mati  SOŠPg sv. CaM 

6. Mgr. Milan Štefaňák  SOŠPg sv. CaM 

7. Mgr. Elena Škriabová  SOŠPg sv. CaM 

 

 



Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1.     

2.     

3.     

 


