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11. Manažérske zhrnutie:

Kľúčové slová: aplikácia, softvér, IKT, dištančné vyučovanie

Stretnutie klubu bolo zamerané nainovácie, moderné IKT prostriedky a formy aktívneho učenia
sa  žiakov.  Oboznámili  sme sa  s konkrétnymi  aplikáciami,  ktoré  sa  dajú  používať  pri  vyučovaní
cudzíchjazykov. 

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

 využitie IKT vo vyučovacom procese
 výučbové aplikácie
 platformy využívané počas dištančného vzdelávania
 výmena skúseností medzi jednotlivými členmi klubu
 diskusia

Témou  stretnutia  pedagogického  klubu  bola  téma  modernizácie  vyučovacieho  procesu
a možnosti zlepšenia dištančného vzdelávania. V súčasnej dobe však existuje množstvo moderných
technologických  prostriedkov,  ktoré  učiteľom a zároveň  žiakom umožňujú  dištančné  vzdelávanie
zvládnuť. Vo všeobecnosti ich môžeme rozdeliť na Hardware a Software. Hardware sú zariadenia, na
ktorých  žiaci  a učitelia  môžu  pracovať.  Patria  sem  počítač,  notebook,  tablet  a smartfón.  Medzi
software už patria konkrétne programy, platformy,  hry a aplikácie, ktoré sa na danom type zariadenia
dajú  použiť.  Dôležitým  faktorom  pre  úspešné  dištančné  vzdelávanie  je  samozrejme  kvalitné
internetové pripojenie, ktoré je kľúčové pri každodennej komunikácii so žiakmi. V ideálnom prípade
učiteľ zadá domácu úlohu,  prípadne nahrá nové učivo na server Edupage,pripojí  sa s triedou cez
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aplikácie ako Zoom alebo Discord a cez webkameru si odučí svoju hodinu. Problém, ktorému sme sa
v rámci nášho stretnutia venovali boli žiaci, ktorí majú veľmi slabé internetové pripojenie, prípadne
žiaci zo sociálne slabších rodín, ktoré síce internet doma majú, avšak je často dátovo obmedzený,
a po  prečerpaní  dát  sa  spomalí  na  rýchlosť,  ktorá  neumožňuje  absolvovať  online  hodiny.  Ďalší
problém,  ktorému sme sa  venovali  je  situácia,  kedy  žiak  nemá ani  internet  a nemá ani  počítač.
Prípadov, kedy žiaci počítač nemajú je dosť, avšak telefón majú všetci. Pre tento typ žiakov, ktorí sú
vďaka  nevedomosti  ich  sociálneho  zázemia  zo  strany  učiteľov  často  označovaní  za
nespolupracujúcich sú vhodnou alternatívou offline aplikácie v ich smart telefónoch. Tieto aplikácie
si  žiaci  môžu  zdarma  stiahnuť  v škole,  alebo  hocikde,  kde  je  internetové  pripojenie,  a potom
intuitívne v rámci svojho domáceho prostredia aj bez internetového pripojenia môžu s nimi pracovať.
Ideálne je venovať pár hodín na začiatku školského roka práci s týmito aplikáciami. Jednak sa uistíte,
že žiaci ich majú vo svojich telefónoch nainštalované, zároveň im viete ukázať, ako aplikácia funguje,
ako sa  v nej  majú  orientovať,  čo  ich  dokáže  naučiť  a ako  sa  práca  v aplikácii  môže  zmeniť  na
hodnotenie ich progresu reálnou známkou.  V rámci anglického jazyka je v priestore Google play
a Apple store nespočetné množstvo edukačných aplikácii. Preto je pre učiteľov veľmi dôležité ich
poznať. To docielime jedine ich nainštalovaním a zorientovaním sa v nich. Úplne ideálne je nájsť
také aplikácie, s ktorými sa dá pracovať bez prístupu k internetu. 

13. Závery a odporúčania:

Zhodli sme sa, že kvalitná náhrada vyučovacieho procesu u žiakov doma je možná do takej miery,
ako je  schopný učiteľ  na takúto zmenu reagovať a prispôsobiť  sa dištančnému typu vzdelávania.
Rovnako sme sa zhodli, že škola dvadsiateho prvého storočia ako ustanovizeň, by mala byť schopná
reagovať na meniace sa požiadavky a kritériá spoločnosti, vedieť flexibilne meniť nielen obsah, ale aj
formu vzdelávania a v neposlednom rade byť schopná v čo najkratšom čase reagovať na fakt, že žiaci
môžu prakticky z týždňa na týždeň ostať bez možnosti vzdelávania sa v priestoroch školy. 

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Martin Gábor
15. Dátum 23.02.2021
16. Podpis

17. Schválil (meno, priezvisko) PhDr. Peter Izsóff
18. Dátum 24.02.2021
19. Podpis

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu



Príloha správy o činnosti pedagogického klubu

Pr ior i tná os: Vzdelávanie

Špecifi cký  c ie ľ : 1 .2 .1  Zvýš iť  kval i tu  odborného vzdelávania  a  pr ípravy 

refl ektujúc  potreby trhu práce

Pr i j ímateľ : Stredná odborná škola  technická,  Kozmálovská  cesta  9 ,  

T lmače

Názov projektu: Terminus  technicus  v  praxi

Kód ITMS projektu: 312011AGV9

Názov pedagogického klubu: Klub uči te ľov  humanitných predmetov

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia:  Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače

Dátum konania stretnutia:  23. 02. 2021

Trvanie stretnutia: od 13:50 hod do 16:50 hod

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia

1 PhDr. Peter Izsóff SOŠ technická Tlmače

2 Mgr. Martin Gábor SOŠ technická Tlmače

3 Ing. Ľudmila Mrázová SOŠ technická Tlmače

4 Mgr. Marián Sabala SOŠ technická Tlmače

5 Mgr. Katarína Ružičková SOŠ technická Tlmače

6 Mgr. Oľga Hatiarová SOŠ technická Tlmače
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