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Krátka anotácia: V nadväznosti na predchádzajúce stretnutie sa pedagógovia venovali 

cvičeniam s dotykovou elektronickou tabuľou, ktorú škola nadobudla z finančných 

prostriedkov daného projektu. Elektronická tabuľa bola účelne využívaná v rámci online 

vyučovania z dôvodu možností, ktoré ponúka.  Jej využitie a účelnosť je aj v rámci bežného 

vyučovania, nakoľko má  veľkú  zobrazovaciu plochu a veľmi dobré ovládanie. V procese 

modernizácie vzdelávacieho procesu by bolo vhodné, aby touto technikou disponovali všetky 

učebne. 

 

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

 

• praktické cvičenie s elektronickou tabuľou, 

• porovnanie práce s monitorom a elektronickou tabuľou 

 

http://www.spsehalova.sk/


V úvode stretnutia vedúci klubu priblížil prítomným, ktorý sa reálne nestretli s využívaním 

elektronickej tabule jej parametre a možnosti, ktoré ponúka. V digitálnej dobe, keď sú ľudia zvyknutí 

na ovládanie dotykových displejov, je  pomerne jednoduché a efektívne využívať tento druh techniky.  

V rámci stretnutia si všetci zúčastnení precvičovali ovládanie danej tabule, snažili sa využiť 

všetky ponúkané možnosti a porovnávali s prácou s bežným monitorom notebookov alebo 

PC, s interaktívnou tabuľou  a podobne. 

Jednotliví pedagogickí zamestnanci sa zhodli na možnostiach využitia modernej 

zobrazovacej techniky v rámci bežného i online vzdelávania, v rámci rôznych prezentácií, 

školení a podobne. Vedúci klubu predostrel v priebehu komunikácie návrh týkajúci sa 

vybavenia vstupu do budovy školy  elektronickou informačnou tabuľou, ktorá by bola 

využiteľná pre návštevníkov školy ako i pre žiakov a zamestnancov školy. 

  

13. Závery a odporúčania: 

 

Závery: 

 

Stretnutie pedagógov 21. storočia plní svoj účel. Čas je maximálne venovaný vzdelávaniu 

sa, zdokonaľovaniu sa a rozvíjaniu digitálnych zručností zúčastnených, ktorí si medzi sebou 

navzájom odovzdávajú svoje skúsenosti a snažia sa ich odovzdávať aj ostatným kolegom. 

Odporúčania: 

Stotožnením sa s názvom pedagóg 21. storočia so záujmom rozvíjať digitálne zručnosti 

využívaním dostupnej modernej digitálnej techniky.  
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