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Krátka anotácia: Stretnutia pedagogického klubu  21. storočia sa zúčastnilo 6 pedagógov, 

ktorí stabilne pracujú na vytváraní a riešení úloh zameraných na zlepšenie kvality 

vzdelávania. Pedagogický klub vznikol na základe zrealizovania nadčasového myslenia 

vedúceho klubu, ktorého myšlienka spočívala v zameraní sa pedagógov na budúcnosť 

vzdelávania na diaľku. Skupinka pedagógov sa začala zaoberať danou myšlienkou, ktorej 

realizácia prišla v správnej chvíli pred vznikom nepriaznivej situácie s COVID, ktorá si 

vyžiadala práve vzdelávanie na diaľku či už online alebo dištančnou formou.  

Témou stretnutia pedagógov boli prijímacie pohovory, kritéria prijímacích pohovorov 

a príprava súťaže, ktorá je jedným z kritérií prijímacích pohovorov. 

V rámci témy stretnutia sa tvorili  návrhy a témy súťaže, ku ktorým boli následne 

vypracované podklady na vyhlásenie a zverejnenie súťaže.  

 

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

 

• tvorba multimediálnych prezentácií a príprav s použitím moderných technológií 

a zariadení 
• prijímacie pohovory 

http://www.spsehalova.sk/


• kritéria prijímacích pohovorov 

• témy a podklady k vytvorenie súťaže 

 
Základnou témou stretnutia bola tvorba multimediálnych prezentácií a príprav pedagogických 

zamestnancov na vyučovanie s použitím moderných technológií a zariadení (kamery, tablety, 

mikrofóny, PC programy, elektronická tabuľa a iné) 

 

Ďalšou témou stretnutia boli prijímacie pohovory a kritéria prijímacích pohovorov, návrhy 

na ich úpravu a doplnenie.  

 

Z predchádzajúcich klubových stretnutí prichádzali návrhy na vytvorenie súťaže, ktorá bude 

motivujúcou aktivitou k získaniu bodov v rámci prijímacích pohovorov. Okrem členov klubu 

sa návrhmi  zaoberali aj ostatní učitelia, najmä učitelia odborných predmetov. Všetky návrhy 

boli spoločne konzultované a dotvárané do cieľovej fázy.  

Posledné úpravy a korekcia zadaní k vyhláseniu a realizácie súťaže s odborným zameraním 

na štyri  sekcie -  elektrotechnika, informačné technológie, multimédia a programovanie 

budú ukončené do termínu 1.3.2021.  

 

Každá sekcia bude mať v rámci svojho zamerania konkrétnu tému. Návrhy boli nasledovné: 

- elektrotechnika – Smart technológie IoT 

- informačné technológie – Počítač. Vstupná brána do IT 

- multimédia – Vlog 

- programovanie – Aplikácia web – hra 

Súčasťou súťaže bude aj vytvorenie prezentácie k projektu. 

V záujme aktívnych členov klubu je vypracovať súťaž na úroveň celoslovenského rozsahu. 

13. Závery a odporúčania: 

 

Závery: 

Stretnutie pedagógov 21. storočia plní svoj účel a zameranie. Pedagógovia sa v rámci 

týchto stretnutí podieľajú na zvyšovaní úrovne a kvality vzdelávania, na príprave 

moderných podmienok vzdelávania a rovnako sa snažia podieľať sa na vytváraní 

priaznivého prostredia pre aktuálnu formu online vzdelávania a jeho budúcnosť. 

 

Odporúčania: 

1. Odporučiť návrhy úprav kritérií prijímajúcich pohovorov vedeniu školy. 

2. Predložiť prípravu súťaže na vyhlásenie a zverejnenie podmienok a kritérií. 

3. Zlepšovať podmienky a možnosti online vzdelávania. 
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Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu. 


