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11. Manažérske zhrnutie: 

krátka anotácia: 

Pedagogický klub Tvorivosť a fantázia v umení sa na svojom piatom stretnutí podrobne venoval téme 

Negatívne aspekty digitálnych technológií vo vyučovacom procese.  

Rámcový program stretnutia bol orientovaný na špecifikáciu negatívnych stránok digitálnych 

technológií a na nevýhody ich používania. 

Na stretnutí boli prezentované a bližšie predstavené nevýhody zavádzania nových technológií do 

výuky, používanie Apple Watch počas vyučovania, riziká digitálnych technológií pre deti a mládež, 

netolerancia na internete a kyberšikanovanie. 

V ďalšej časti stretnutia sa prítomní členovia klubu oboznámili s internetovými portálmi na Slovensku 

zameranými na problematiku bezpečnosti detí na internete: www.zodpovedne.sk, 

www.bezpecnenainternete.sk a www.ovce.sk. Vypracovali aplikačnú úlohu a diskutovali 

o  problematike bezpečnosti na internete. 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

1. Úvod, privítanie členov klubu, zhrnutie predchádzajúceho stretnutia 

2. Predstavenie témy a obsahu stretnutia 

3. Negatívne aspekty digitálnych technológií vo vyučovacom procese  

4. Praktická aplikácia témy 

5. Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 

6. Záver 

K bodu 1: 

V úvode prebehlo krátke privítanie členov klubu Tvorivosť a fantázia v umení. Následne bol 

predstavený obsah programu stretnutia a krátke zhrnutie predchádzajúceho stretnutia.  

K bodu 2: 

Prítomní členovia pedagogického klubu boli oboznámení s témou a obsahom stretnutia  – Negatívne 

aspekty digitálnych technológií vo vyučovacom procese. Taktiež im bola predstavená a vysvetlená 

aplikačná časť. 

K bodu 3: 

Obsah programu tvoril: 

a) nevýhody zavádzania nových technológií do výuky, 

b) súčasná digitálna doba, využívanie Apple Watch,  

c) riziká digitálnych technológií pre deti a mládež, vlastné riziká,  

d) internet, netolerancia na internete – diskriminácia, rasizmus, extrémizmus, 

e) kyberšikanovanie – formy, príklady,  

f) troll, cyberhate, misinformácia, dezinformácia, 

g) internetové portály na Slovensku zamerané na problematiku bezpečnosti detí na internete – 

www.zodpovedne.sk, www.bezpecnenainternete.sk  a www.ovce.sk. 

K bodu 4: 

Praktická aplikácia témy – prítomní členovia klubu pracovali časť stretnutia individuálne na 

aplikačnej úlohe, kde si vyskúšali prácu s videoukážkou prostredníctvom portálu www.ovce.sk. 

Animované rozprávky, známe i z televízie, sa venujú rôznym hrozbám a témam súvisiacim so svetom 

internetu. Majú nápaditú a vtipnú formu spracovania s prvkami folklóru a pôvodnej slovenskej 

animovanej tvorby. Seriál je k dispozícii vo viacerých jazykových mutáciách (slovenskej, maďarskej 

a rómskej), prehrať ho je možné aj s posunkovou rečou alebo anglickými titulkami. 

Členovia pedagogického klubu sledovali a  vyberali jednotlivé rozprávky, ktoré by najviac využili vo 

vyučovaní predmetu Metodika edukačných činností, Metodika literárnej a jazykovej výchovy, 

Metodika rozvíjania matematických predstáv, Metodika telesnej výchovy, Metodika výtvarnej 

výchovy a Tvorivá dramatika. 

 

13. Závery a odporúčania: 

K bodu 5:  

Pedagogický klub prijal tieto závery: 

Členovia pedagogického klubu sa bližšie oboznámili s témou Negatívne aspekty digitálnych 

technológií vo vyučovacom procese. Spoločne si prezreli prezentované internetové portály na 

Slovensku zamerané na problematiku bezpečnosti detí na internete www.zodpovedne.sk, 

www.bezpecnenainternete.sk  a pozreli si niektoré videoukážky na www.ovce.sk. 

Súhlasili, že dané videoukážky a internetové portály použijú nielen vo vyučovaní Tvorivej dramatiky, 

ale aj vo vyučovaní ostatných predmetov. V závere diskutovali o negatívach a rizikách digitálnych 

technológií vo vyučovacom procese. 

 

K bodu 6: 

Členovia klubu prijali tieto odporúčania: 
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Aplikovať videoukážky z internetového portálu www.ovce.sk a užitočné materiály a informácie o 

jednotlivých druhoch ohrozenia (zverejňovanie a zneužívanie osobných údajov a fotografií na 

internete, rasizmus a xenofóbia, otázka pravdivosti informácií uverejnených na internete), ako aj o 

prevencii a spôsoboch ochrany z internetových portálov www.zodpovedne.sk 

a www.bezpecnenainternete.sk vo vyučovacom procese na SOŠPg sv. Cyrila a Metoda v Košiciach.  

Pomocou predstavených videoukážok upozorniť žiakov na nové formy kyberšikanovania a poukázať 

na rozdiely medzi nimi. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: SOŠPg sv. CaM 

Dátum konania stretnutia: 8. 4. 2022 

Trvanie stretnutia: od 13:35 hod. do 16:35 hod.  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Michaela Benediková  SOŠPg sv. CaM 

2. Mgr. Annamária Čintalová neprítomná SOŠPg sv. CaM 

3. ThLic. Marek Jeník  SOŠPg sv. CaM 

4. Ing. Monika Komárová  SOŠPg sv. CaM 

5. Mgr. Erik Korfant neprítomný SOŠPg sv. CaM 

6. Mgr. Mária Majzeľová  SOŠPg sv. CaM 



7. Mgr. Milan Štefaňák  SOŠPg sv. CaM 

8. Mgr. Peter Tkáč, DiS. art. neprítomný SOŠPg sv. CaM 

9. Mgr. Jana Troščaková  SOŠPg sv. CaM 

10. Mgr. Lýdia Venceľová   SOŠPg sv. CaM 

 

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

 č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


