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11. Manažérske zhrnutie: 
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Stretnutie klubu bolo zamerané na výmenu skúseností s využívaním IKT vo vyučovacom procese 

matematiky a odborných predmetov a na návrhy zefektívnenia vzdelávania pomocou moderných IKT 

technológií.  

 

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

 význam využívania IKT na vyučovaní 

 IKT v práci učiteľa 

 využitie IKT v dištančnom vzdelávaní 

 výmena skúseností, diskusia 

 

V dnešnej, technicky vyspelej dobe už k životu človeka neodmysliteľne patria informačno-

komunikačné technológie a zariadenia. Nástup IKT do škôl zmenil aj prístup učiteľov k 

vyučovaciemu procesu. Vhodným využívaním týchto prostriedkov spolu s modernými metódami sa 

môže dosiahnuť zlepšenie interaktívnej komunikácie medzi žiakmi a učiteľom, aby preberané učivo 

bolo pre žiakov zaujímavejšie a prístupnejšie. To kladie na učiteľa vyššie nároky nielen v oblasti 

metodiky vyučovania, ale aj výbere technických prostriedkov, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii. 

Okrem klasických počítačov a internetu pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu sa môžu 

využívať aj ďalšie technické a programové prostriedky. V súčasnej situácii, kedy sa na školách 

vyučuje dištančnou formou sú technické prostriedky a internet nevyhnutnou podmienkou 

k vzdelávaniu žiakov. Mnohí učitelia využívajú aj edukačné portály, z ktorých čerpajú vzdelávacie 

materiály pre svoje predmety. Členovia klubu si vymenili skúsenosti so svojimi internetovými 

zdrojmi vhodnými pre vyučovanie matematiky a odborných predmetov. Skonštatovali, že zoznam 

edukačných portálov, kde sú linky aj na novovzniknuté platformy sa dá nájsť na stránke 

https://soustlmace.edupage.org/text/?text=text/text38&subpage=2
https://soustlmace.edupage.org/text/?text=text/text38&subpage=2


https://ucimenadialku.sk/distancne-vzdelavanie/zdroje. 

Informačné technológie sú v súčasnosti nielen prostriedkom na komunikáciu so žiakmi a kolegami, 

ale aj dôležitým nástrojom pre prípravu učiteľov na vyučovaciu hodinu, tvorbu materiálov, testov, 

pomôcok a tiež na administratívne činnosti. Členovia klubu konštatovali, že interaktívne tabule by im 

vyučovací proces zjednodušili nielen počas dištančného vzdelávania, ale aj v rámci riadneho 

prezenčného vzdelávania. Vyučovací proces by bol aktívnejší a efektívnejší. Interaktívne tabule spolu 

s kvalitnými notebookmi majú byť zaobstarané z finančných prostriedkov projektu a budúci školský 

rok by sa už mohli využívať.  

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Vyučujúci matematiky sa zhodli v tom, že informačné technológie sa neustále vyvíjajú a od výučby 

pomocou nich sa očakáva stále viac. Je dôležité zvážiť všetky možnosti ako efektívne IKT využívať 

pre dosahovanie vzdelávacích cieľov. Členovia klubu však zhodnotili aj zápornú stránku nadmerného 

využívania informačno-komunikačných technológií. Majú byť pomôckou pri vzdelávaní, nemali nás 

ovládnuť natoľko, aby sme sa stali od nich závislými. Žiadny počítač ani internet nenahradí priamu 

interakciu žiak – učiteľ. 
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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 Mária Medzihradská  SOŠ technická Tlmače 

2 Andrea Uhrecká  SOŠ technická Tlmače 

3 Jaroslav Plachy  SOŠ technická Tlmače 

 


