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Krátka anotácia: Stretnutie bola zamerané na sociálne médiá a ich využívanie na 

zefektívnenie vzdelávacieho procesu. Ich výhodou je, že ich obsah môže vytvárať, upravovať 

alebo komentovať každý registrovaný užívateľ. Poskytujú veľký priestor pre kreativitu a 

nápady, ktoré sa následne ľahko šíria medzi samotnými užívateľmi. 

Sú nadradené nad sociálnymi sieťami, pretože zahŕňajú aj blogy, wiki stránky, chatovacie 

miestnosti , Social Bookmarking  a podobne. 

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

• sociálne médiá 

• sociálne siete 

• ich využívanie vo vzdelávacom procese 

V rámci stretnutia prebiehala  vzájomná informovanosť  a vymieňanie si skúseností s prácou so 

sociálnymi médiami. Starší pedagógovia sa viacej prikláňajú k využívaniu tradičných médií,  ktoré 

v úvodzovkách predstavujú jediný zdroj informácie. Väčšina však využíva moderný spôsob 

http://www.spsehalova.sk/


získavania a zdieľania informácií samozrejme nevynímajúc aj tradičný spôsob získavania, 

spracovania a odovzdávania informácií. Všetci prítomní sa zhodli na názore, že získavanie 

a vymieňanie si informácií sociálnymi médiami je časovo rýchle a má široký dosah. Tým, že 

informácie prichádzajú z mnohých zdrojov a prúdia k mnohým užívateľom, umožňujú okamžitú 

reakciu, odpoveď, komentár, editáciu, či iný zásah do obsahu. 

V komunikácii sa preniesli k vysvetleniu rozdielov medzi sociálnymi médiami a sociálnymi sieťami, 

na základe ktorých vzniká vzájomná interakcia ľudí – používateľov, ktorí medzi sebou nadväzujú 

vzťahy a spájajú sa do skupín. 

V rámci posledného bodu stretnutia je jasné, že žiaci aj učitelia sú v dnešnom online spôsobe života 

zvyknutí využívať sociálne médiá aj k efektivite vzdelávacieho procesu. 

13. Závery a odporúčania: 

 

Závery: 

 

Online spôsob života do ktorého jednoznačne patrí aj vzdelávanie a komunikácia od nás 

vyžaduje zdatnosť vo využívaní sociálnych médií. Téme sa budeme venovať aj v rámci 

ďalšieho stretnutia. 

Odporúčania: 

Venovať sa výhodám aj nevýhodám vo využívaní sociálnych médií a zapájaniu sa do 

sociálnych sieti.   
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