
 

Správa o činnosti pedagogického klubu  

1. Prioritná os Vzdelávanie 

2. Špecifický cieľ Využívanie multimediálnej techniky 

a záznamovej techniky pre zefektívnenie 

vyučovacieho procesu.  

3. Prijímateľ 
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, 

Hálova 16, 851 01 Bratislava 

4. Názov projektu 

Zvýšenie kvality odborného vzdelávania 

a prípravy v Strednej priemyselnej škole 

elektrotechnickej 

5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011Z820 

6. Názov pedagogického klubu  Klub pedagógov 21.storočia 

7. Dátum stretnutia  pedagogického 

klubu 
22. 09. 2021 

8. Miesto stretnutia  pedagogického 

klubu 

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, 

Hálova 16, 851 01 Bratislava 

9. Meno koordinátora pedagogického 

klubu 
Mgr. et Mgr. Jozef Lukianov 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 
www.spsehalova.sk 

 

11. Manažérske zhrnutie 

 

Kľúčové slová:  

multimediálna technika, záznamová technika, vyučovací proces, efektivita 

 

Krátka anotácia: Stretnutie v rámci pedagogického klubu bolo zamerané na využívanie 

multimediálnej a záznamovej techniky za účelom zefektívnenia vzdelávacieho procesu. 

V súčasnosti trh ponúka moderné technické prostriedky pre školy, učiteľov aj žiakov. Stále 

častejšie sa využíva online a kombinovaná forma vzdelávania, v rámci ktorej učitelia aj žiaci 

využívajú možnosti multimediálnej a záznamovej techniky – v SPŠE sú to najmä PC a NTB 

s kamerami a mikrofónmi, digitálna nástenka, digitálna kamera, osvetľovacia a ozvučovacia 

technika, rôzne druhy mikrofónov, streamovací pult. Možností ich využitia sú  témou 

stretnutia členov pedagogického klubu 

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

• multimediálna a záznamová technika, 

• efektívnosť vyučovacieho procesu využívaním MMT  

• možnosti využitia MMT a ZT 

 

http://www.spsehalova.sk/


Vedúci klubu, ktorý je zároveň donorom multimediálneho centra na škole  rozvinul komunikáciu 

k využívaniu dostupnej MMT. Následne reálne predviedol prácu s kamerou, uloženie 

a sprostredkovanie nahrávky.  Priblížil tak jednu z možností, ako si môže pedagóg vytvoriť názorný 

vzdelávací materiál v digitálnej podobe s rôznymi možnosťami úpravy a jednoduchého zdieľania či 

už medzi žiakmi  alebo kolegami. 

Stretnutie malo podobu náčuvu, všetkých zúčastnených technika zaujala. Napriek tomu, že 

viacero technických zariadení pedagógovia využívajú, práca s kamerou a  postprodukčné 

aktivity s využitím rôznych  programov sú pre všetkých zaujímavé.  

Jednotliví pedagogickí zamestnanci sa zhodli na potrebe  zdokonaľovať sa v práci s 

modernou záznamovou technikou a jej využívaním v rámci bežného i online vzdelávania.   

13. Závery a odporúčania: 

 

Závery: 

 

Stretnutie pedagógov 21. storočia naďalej plní svoj účel. Zaujímavé ukážky s prácou 

s  digitálnou kamerou a PC programami vzbudili záujem o sebavzdelávanie sa v danej 

oblasti, ktoré  si vyžaduje okrem technického zabezpečenia voľný čas a odborne zdatného 

kolegu - lektora, v ktorého záujme je odovzdávať vedomosti a skúsenosti nielen žiakom, ale 

aj svojim kolegom. 

Odporúčania: 

Rozvíjať digitálne zručnosti využívaním dostupnej modernej digitálnej techniky 

a navzájom si vymieňať vlastné vedomosti a skúsenosti.  
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