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11. Manažérske zhrnutie 

 

Kľúčové slová: technické vybavenie, online vzdelávanie, EduPage, tablet, videozáznam 

 

Krátka anotácia: Klubu pedagógov 21.storočia sa zúčastnilo 6 pedagógov, ktorí majú 

záujem zúčastňovať sa  klubových aktivít a zároveň sa osobnostne a profesionálne  

stotožniť s názvom klubu. Rámcovým programom prvého klubového  stretnutia bolo 

zameranie sa na  základné technické vybavenie, softvér a jeho pomenovanie. IKT ponúka 

veľa možností pre dosiahnutie vyššej kvality vzdelávania. Jednou z nich je využívanie 

tabletov v rámci vyučovacieho procesu.  Tablety nájdu svoje uplatnenie  v rámci 

digitalizácie učebných materiálov,  vypracovania videozáznamov z prezentovania učiva 

žiakom  alebo v rámci veľmi aktuálneho online vzdelávania, ktoré si vyžaduje adekvátne 

technické vybavenie, zodpovedný prístup a moderné myslenie pedagógov. 

Názor členov klubu na tému online vzdelávania, ktoré bolo a stále  je horúcou témou vo 

vzdelávaní bol zhodný. Za   najčastejšie   využívaný systém tejto formy  vzdelávania všetci 

zúčastnení považovali WEBEX a EduPage. Počas daného stretnutia si členovia navzájom 

objasnili rôzne možnosti, ktoré tieto programy ponúkajú. 

 

 



 

 

 

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

 

• technické vybavenie odborných učební 

• on-line vzdelávanie 

práca s tabletom 

• vypracovanie videozáznamov z prezentovania učiva žiakom 

 

Prvým bodom programu stretnutia bolo technické vybavenie potrebné k realizácii moderného a 

kvalitného spôsobu vzdelávania. V rámci komunikácie sa jednotliví členovia klubu vyjadrili 

k technickému vybaveniu, ktoré majú v rámci vyučovacieho procesu k dispozícii. Následne 

vyjadrili svoje požiadavky na technické vybavenie, o  ktoré majú záujem a rovnako boli 

oboznámení s tým, aké technické vybavenie škola získa prostredníctvom projektu Prepojenie 

stredoškolského vzdelávania s praxou.  

 

Ďalším bodom stretnutia, ktorý sa nezaobíde bez spomínaného technického vybavenia je online 

vzdelávanie, ktoré je stále aktuálnou témou. V rámci tejto témy sa jednotliví učitelia vyjadrili, aké 

systémy a programy využívali k úspešnému priebehu online vzdelávania. Zhodli sa na názore, že  

najviac využívanom bol  WEBEXe a EduPage.  

 

Vzhľadom na moderné trendy vzdelávania z pohľadu vízie, ku ktorým bezpochybne online 

vzdelávanie patrí, ako i možnosť opätovného uzatvorenia škôl bolo ďalšou témou stretnutia 

vypracovanie učebných materiálov typu  videozáznamov z prezentovania učiva žiakom, ktoré by 

plnili svoju funkciu danej formy  vzdelávania. V rámci tejto témy lektor, ktorý viedol stretnutie 

navrhol členom klubu, že k  vypracovaniu videonahrávok je možné využiť školské  multimediálne 

i televízne štúdio, ktoré disponujú profesionálnou nahrávaciu, ozvučovacou  i osvetľovacou 

technikou. Zároveň by išlo o vypracovanie materiálov s využitím medzipredmetových vzťahov.  

 

K technickému vybaveniu, o ktoré by pedagógovia mali záujem a ktoré by našlo svoje využitie 

v procese vzdelávania sú tablety, ktoré boli poslednou štvrtou témou stretnutia pedagogického 

klubu. Lektor priblížil účastníkom klubu prácu s tabletom, objasnil jeho vymoženosti a vhodnosť 

jeho využívania. 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Závery: 

 

Stretnutie členov pedagogického klubu malo svoje opodstatnenie a význam pre dosiahnutie vyššej       

kvality a úrovne vzdelávacieho procesu. V rámci komunikácie sa účastníci venovali problematike 

IKT, technického vybavenia,  potreby modernizácie vybavenia, nutnosti ovládania techniky 

a programov využiteľných v systéme online vzdelávania, ktoré sa dostáva dynamicky do popredia 

a stáva sa predpokladaným spôsobom vzdelávania blízkej budúcnosti. 

 

Odporúčania: 

 

1. Navrhnúť, v ktorých predmetoch by bolo vhodné a efektívne využívať tablety v rámci 

vyučovacieho  procesu. 

2. Navrhnúť tému a formu  vyučovacej hodiny, v rámci ktorej by bolo možné vytvoriť úvodnú 

videonahrávku, ktorá by bola vhodná ako učebný materiál pre žiakov a zároveň ako učebná 

pomôcka pre začínajúcich pedagógov. 



3. Vzájomne si  vymieňať  skúsenosti a odovzdávať vedomosti v rámci profesionálneho a 

osobného rozvoja v oblasti online vzdelávania. 

4. Využívať získané poznatky v pedagogickej profesii a odovzdávať ich ostatným kolegom 

v rámci zasadnutí  predmetových komisií, rozvíjania medzipredmetových vzťahov 

a spolupráce. 
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