
 

 

Správa o činnosti pedagogického klubu  

 

1. Prioritná os Vzdelávanie 

2. Špecifický cieľ 1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania 

a prípravy reflektujúc potreby trhu práce 

3. Prijímateľ Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila 

a Metoda, Južná trieda 48, 040 01 Košice 

4. Názov projektu Zvýšenie kvality vzdelávania a prepojenia 

s praxou na SOŠ pedagogickej sv. Cyrila a Metoda 

5. Kód projektu ITMS2014+ 312011Z508 

6. Názov pedagogického klubu  Svet čísel, financií a technológií 

7. Dátum stretnutia pedagogického klubu 15. február 2021 

8. Miesto stretnutia pedagogického klubu Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila 

a Metoda, Južná trieda 48, 040 01 Košice 

9. Meno koordinátora pedagogického klubu Mgr. Nora Hentšelová 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 

https://kspgs.edupage.org/a/klub-svet-cisel-

financii-a-technologii 

 

11. Manažérske zhrnutie: 
 

Kľúčové slová: digitálne technológie, interaktívne portály a programy 

 

Druhé stretnutie pedagogického klubu sa venovalo téme:  

Vyučovanie geografie s využitím IKT 

 

 

Stretnutie klubu bolo zamerané na predstavenie inovatívnych prístupov vo vyučovaní geografie – 

rôznych webových portálov. Časť stretnutia  bola venovaná aplikačnej úlohe: Tvorba mapy v jednom 

v online verzii programov – MapMaker Interactive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1. Úvod, privítanie členov klubu Svet čísel, financií a technológií 

2. Predstavenie témy a obsahu stretnutia: Vyučovanie geografie s využitím IKT 

3. Praktická aplikácia témy – tvorba mapy v jednom z interaktívnych programov -    

 MapMaker Interactive, MapMe 

4. Závery a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 

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


 

K bodu 1 

V úvode prebehlo krátke privítanie členov klubu. 

K bodu 2 

Členom klubu bol predstavená téma a obsah stretnutia klubu: 

Vyučovanie geografie s využitím IKT 

Obsah stretnutia bol zameraný na: 

a) predstavenie výhod a nevýhod digitálnych technológií vo vzdelávaní 

b) objasnenie práce -  v online verzii programov MapMaker Interactive - 

https://mapmaker.nationalgeographic.org/ - na tvorenie máp,  Map Me – https://mapme.com 

na vytváranie prezentácie jednotlivých lokalít na mape, umožňuje vkladanie obrázkov, videí 

a komentárov 

c) prezentáciu a využitie ďalších inovatívnych prístupov vo vyučovaní geografie akými sú rôzne 

portály, či webové lokality: Google Maps, Mapy.cz, Český portál, Anglický portál, portál so 

slepými mapami, portál s tématickými mapami, portál pre učiteľov geografie 

K bodu 3 

Prítomní členovia pedagogického klubu pracovali na aplikačnej úlohe, ktorá spočívala v tvorbe mapy 

v online verzii programu MapMaker Interactive s využitím niektorej z podkladových máp 

a podkladových mapových vrstiev. Na výber mali členovia aj  niekoľko mapových značiek či 

nástrojov na kreslenie do mapy. Vytvorená mapa bude slúžiť nielen vo vyučovaní geografie, ale aj  

biológie, matematiky, či telesnej a športovej výchovy. 

 

13. Závery a odporúčania: 

K bodu 4 
 

Pedagogický klub prijal tieto závery: 

Členovia pedagogického klubu sa oboznámili s témou   

Vyučovanie geografie s využitím IKT. 

 

Dohodli sa, že  zahrnú do vyučovania ďalších predmetov aj  online verziu programu - MapMaker 

Interactive - https://mapmaker.nationalgeographic.org/ a budú aj naďalej rozvíjať IKT zručnosti 

u žiakov. 

 

Členovia klubu prijali tieto odporúčania: 

Využívať aj online verziu programu na tvorenie máp MapMaker Interactive aj vo vyučovaní 

predmetov biológia, telesná a športová výchova ale aj matematika. 

Zaraďovať  čo najefektívnejšie do vyučovania geografie aj ďalšie inovatívne prístupy – rôzne webové 

portály, či webové lokality – Google Maps, Mapy.cz, Český portál, Anglický portál, portál so slepými 

mapami, portál s tématickými mapami, portál pre učiteľov geografie 

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

a vzájomnou inšpiráciou.  

 

 

 

  

https://mapmaker.nationalgeographic.org/
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Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: SOŠPg sv. CaM 

Dátum konania stretnutia:  15. 2. 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 neprítomná 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 neprítomná 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.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


