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Krátka anotácia: Pedagógovia sa v rámci klubového stretnutia venovali tvorbe prezentácií 

a príprav na vyučovaciu hodinu s využitím moderných technológií a zariadení (učitelia 

využívajú grafické tablety, kamery, elektronické tabule, dataprojektory ...). Moderné 

technológie uľahčujú plnohodnotne  realizovať online vzdelávanie. V rámci stretnutia 

pripravovali testy v elektronickej forme, ktoré využijú v rámci svojich predmetov. V rámci 

možností, ktoré sú dostupné využili možnosti ako Edupage, MS Teams, Google disc a rôzne 

iné aplikácie pre pedagógov. 

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

 

• tvorba multimediálnych prezentácií a príprav s použitím moderných technológií 

a zariadení 

• tvorba online testov 

http://www.spsehalova.sk/


• riešenie problémových situácií pri využívaní moderných technológií vo 

vzdelávacom procese 

 
V úvode  stretnutia sa členovia klubu venovali tvorbe multimediálnych prezentácií a príprav 

pedagogických zamestnancov na vyučovanie s použitím moderných technológií a zariadení 

(kamery, grafické  tablety, mikrofóny, PC programy, elektronická tabuľa, dataprojektor). Vedúci 

klubu priblížil možnosti príprav prezentácií s využitím rôznych technológií, ktoré majú učitelia 

v škole k dispozícii a zároveň sa snažia  účelne ich využívať. 

Pri práci s danými modernými technológiami môžu vzniknúť problémy, zväčša technického 

charakteru. Týmto bola venovaná ďalšia časť stretnutia.  

Posledným bodom stretnutia bola tvorba online testov, ktoré v období online vzdelávania 

v značnej miere využívali všetci učitelia ako nástroj na overovanie vedomostí žiakov. 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Závery: 

 

Stretnutie pedagógov 21. storočia plní svoj účel a zameranie. Všetci účastníci 

pedagogického klubu sa aktívne podieľajú na sebavzdelávaní a rozvíjania osobnosti. Ich 

záujem o pedagogický rast a zvyšovanie si kompetencií sa prejavuje na dosahovaných 

výsledkoch školy a záujme uchádzačov o štúdium. 

 

Odporúčania: 

 

Príprava učebných materiálov a prezentácií pre dva nové študijné odbory – multimédiá 

a programovanie digitálnych technológií. 
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