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Krátka anotácia: Stretnutie v rámci pedagogického klubu nadväzovalo na predchádzajúce 

stretnutie a rovnako bolo zamerané na využívanie multimediálnej a záznamovej techniky za 

účelom zefektívnenia vzdelávacieho procesu. 

Prakticky bolo viacej zamerané na zaznamenávanie zvuku, prácu s mikrofónmi 

a možnosťami úpravy zvuku a zdieľania zvukových dokumentov. 

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

• záznamová technika, 

• efektívnosť vyučovacieho procesu využívaním záznamovej techniky 

• zvukový záznam, úprava, spracovanie  a zdieľanie 

Vedúci klubu nadviazal komunikáciu a  názorným prevedením na predchádzajúce stretnutie. V rámci 

stretnutia bola vytvorená ukážka zvukovej nahrávky a jej úpravy. Škola má k dispozícii vlastné 

televízne, zvukové a štúdio, ktoré umožňuje aj pedagógom rozvíjanie svojich digitálnych zručností. 

http://www.spsehalova.sk/


Technické vybavenie je dnes neodmysliteľnou súčasťou moderného vzdelávania a jeho kvality. 

Poskytuje nám jednoduché a rýchle možnosti spracovania a úpravy vzdelávacích materiálov, jeho 

zdieľanie, možnosti úspešnej realizácie online vzdelávania, komunikácie so žiakmi, rodičmi či 

kolegami medzi sebou navzájom. Využívanie PC, notebookov, interaktívnych zariadení, PC 

programov a kvalitnej internetovej siete sa podieľa na efektívnosti vzdelávacieho procesu a tiež na 

jeho  kvalite. 

13. Závery a odporúčania: 

 

Závery: 

 

Stretnutie pedagógov 21. storočia bolo tematické  a účelné. Na základe rozsiahlych 

informácií k téme stretnutia je v záujme prítomných rozširovať si vedomosti z MMT a ZT 

aj naďalej. 

Odporúčania: 

Rozvíjať digitálne zručnosti využívaním dostupnej modernej digitálnej techniky 

a navzájom si vymieňať vlastné vedomosti a skúsenosti.  
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