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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Kľúčové slová:  komunikácia, dištančné vzdelávanie, čitateľská gramotnosť, teoretické východiská 

a praktické ukážky textov, motivačné činitele, vedomosti 

 

Stretnutie klubu bolo zamerané na výmenu skúseností pedagógov zapojených do klubu učiteľov 

humanitných predmetov v súvislosti s výsledkami prezenčného vyučovania a metódami dištančného 

vzdelávania počas prerušeného vyučovania na stredných školách. 

 

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

 výmena skúseností medzi členmi klubu 

 dištančné vzdelávanie - využitie vlastnej pedagogickej skúsenosti v praxi 

 vlastné návrhy jednotlivých pedagógov na skvalitnenie vyučovacieho procesu 

 diskusia k návrhom  

 

Členovia klubu individuálne zhodnotili doterajší priebeh činnosti klubu so zmeraním na svoj 

vyučovací predmet. Vysoko pozitívne vyzdvihli používanie rôznych motivačných úloh, ktorých 

praktické využívanie malo u žiakov veľmi dobrú odozvu. Členovia klubu vyzdvihli najmä: aktivitu 

žiakov v rámci aktivizujúcich metód práce a rôznych stratégií zameraných na komunikáciu, čítanie 

s porozumením, prácu s textom. Pedagógovia prezentovali nimi využívané moderné stratégie 

vyučovania, pričom sa zamerali aj na ich limity (nedostatok odbornej literatúry, textov s vhodným 

zameraním, prvotný nezáujem žiakov, obava zo zlyhania žiaka...).  

Pre skvalitnenie výučby počas dištančného vzdelávania využívali vyučujúci humanitných predmetov 

tieto moderné formy offline a online komunikačných zdrojov: EDUPAGE, ZOOM, VIBER, 

MESSENGER, E-MAIL, DISCORD. Porovnali si skúsenosti so vzdelávaním prostredníctvom 

jednotlivých platforiem, poukázali na výhody a nevýhody elektronickej komunikácie. Vyzdvihli 

https://soustlmace.edupage.org/text/?text=text/text54&subpage=2
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dostupnosť prehľadu podporných nástrojov pre učiteľov počas online vzdelávania, ktoré poskytuje 

portál „Učíme na diaľku“. 

V diskusii členovia klubu zhodnotili náročnosť jednotlivých krokov na zlepšenie úrovne vedomostí, 

zručností a schopností žiakov. 

 

13. Závery a odporúčania: 

 
Na zasadnutí klubu členovia zhrnuli dôležitosť nadobudnutých vedomostí a ich utvrdzovanie 

využívaním rôznych metód a stratégií a postupov, ktoré vedú k väčšej samostatnosti žiakov, čo je 

nevyhnutné pre ich budúce uplatnenie na trhu práce, ale i v praktickom živote.  

Z komunikácie pedagógov počas zasadnutia vyplynulo, že aj keď sú vyššie uvedené moderné formy 

komunikačných zdrojov veľmi cenným pomocníkom vo vzdelávaní, v žiadnom prípade plnohodnotne 

nenahradia komunikáciu a interakciu medzi učiteľom a žiakom na hodinách počas prezenčného 

vyučovania.      

Členovia klubu na základe vlastných skúseností odporúčajú vypracovať si z jednotlivých predmetov 

učebné materiály a pracovné listy vyhovujúce dištančnej forme vzdelávania spĺňajúce nasledovné 

hľadiská:  

- výber vhodných textov pre samostatnú prácu žiakov 

- zvyšovanie záujmu žiakov o získavanie nových vedomostí formou zaujímavej motivácie 

- zamerať sa na triedenie relevantných informácií 

- viesť žiakov k sebareflexii, ale aj k primeranému hodnoteniu práce iných 

- akcentovať na dôležitosť utvrdzovania získaných vedomostí, zručností a návykov 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

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

Dátum konania stretnutia:  03. 11. 2020 

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 

 


