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11. Manažérske zhrnutie:

Kľúčové slová: využitie internetu vo vyučovacom, procese, vzdelávacie portály, interaktívne učebné
materiály, metodiky výučby.

 Stretnutie klubu bolo zamerané na zhrnutie a zjednotenie metód využívanie internetu vo vyučovacom
procese, prácu s edukačnými aplikáciami a s nimi spojené inovatívne vyučovacie metódy. 

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

 Význam používania internetu počas vyučovania
 Internet ako zdroj informácii a jeho bezpečné používanie
 Práca s edukačnými aplikáciami
 Inovatívne vyučovacie metódy

Učitelia  sa  na  stretnutí  klubu  venovali  problematike  využívania  internetu  počas  vyučovacieho
procesu.  V  súčasnej  dobe  je  internet  dostupný  prakticky  kdekoľvek  a  kedykoľvek.  Žiaci  sa
prostredníctvom dát v mobilnom telefóne dokážu spojiť s okolitým svetom, komunikovať s priateľmi,
hľadať  informácie  prakticky  v  neobmedzenom  množstve.  Rovnako  sa  však  dokážu  prihlásiť  na
edukačný  portál  (Edupage),  vedia  vypracovať  písomku  alebo  sa  učiť  nové  učivo.  Ministerstvo
školstva počas druhej vlny pandémie zabezpečilo prostredníctvom operátora O2 neobmedzené dáta
pre pedagógov aj  pre žiakov.  Nevýhodou je,  že sa k tomu nepridalo viac mobilných operátorov.
Internet však nie vždy slúži dobrej veci. Bez možnosti blokovania nežiadúcich stránok s nevhodným
obsahom,  majú  žiaci  prístup  prakticky  k  čomukoľvek.  Práve  preto  je  dôležitou  úlohou  učiteľov
poznať riziká používania internetu a prostredníctvom prednášok alebo besied upozorniť žiakov na
riziká spojené s  používaním internetu.  Zhodli  sme sa,  že  v  prostredí  školy by mal  byť schopný
lokálny server blokovať nežiadúce webové stránky a sprístupniť len také, ktoré sú vyhodnotené ako

https://soustlmace.edupage.org/text/?text=text/text54&subpage=2
https://soustlmace.edupage.org/text/?text=text/text54&subpage=2


bezpečné.  Ďalej  sme  sa  zhodli,  že  je  nevyhnutné  zabezpečiť  v  prostredí  školy  také  internetové
pripojenie, ktoré dokáže pokryť pripojenie sa všetkých žiakov počas vyučovacej hodiny súbežne. S
tým je úzko spojené využívanie mobilných aplikácii na vyučovacích hodinách. Na stretnutí sme sa
zaoberali  dvomi  typmi  mobilných  aplikácií.  Prvý  typ  sú  online  aplikácie,  ktoré  po  stiahnutí  do
mobilného telefónu vyžadujú pripojenie na internet. Sú to hlavne aplikácie zamerané na zručnosti
čítanie  a  počúvanie,  ktoré  prispievajú  k  zlepšovaniu  čitateľskej  gramotnosti  a  k  precvičovaniu
zručnosti  počúvanie.  Konkrétne  sme  sa  zhodli  na  využívaní  aplikácie  Ted  talks  daily,  ktorú
považujeme  za  veľmi  vhodnú  pomôcku  pri  vyučovaní  anglického  jazyka,  pretože  nahrávky  sú
autentické  a  aktualizované  každý  deň.  Ďalej  sme  sa  zhodli,  že  používanie  podcastov  je  veľmi
modernou  alternatívou  k  učebniciam  ostatných  všeobecno  vzdelávacích  predmetov,  pretože  tieto
podcasty reflektujú aktuálne spoločenské témy a zároveň slúžia ako zdroj doplnkových  informácií pri
vyučovaní daného predmetu. Používali sme platformu podmaz.sk, ktorá obsahuje 23 kategórii ako
vzdelávanie, cestovanie, veda prípadne IT technológie. Ďalšou kategóriu sú aplikácie ktoré sa môžu
používať off-line, to znamená bez pripojenia na internet.  Žiaci si  tieto aplikácie môžu stiahnuť v
prostredí školy, a následne ich používať kdekoľvek, kde nie je zabezpečený prístup k internetovému
pripojeniu. Pre naše potreby sme sa zhodli na využívaní hneď niekoľkých mobilných aplikácií. Na
vyučovanie  slovnej  zásoby sme používali  aplikáciu Visual  Vocabulary,  ktorá  obsahuje  množstvo
kategórii  slovíčok  s  možnosťou  následného  ohodnotenia  žiakovho  progresu.  Na  zlepšovanie
čitateľskej gramotnosť je vhodná aplikácia Sentence Master, v ktorej žiaci skladajú vety a následne
ich nahlas čítajú a prekladajú. Na učenie gramatiky sa nám osvedčila aplikácia English Grammar,
ktorá obsahuje vysvetlenú gramatiku s množstvom cvičení. Na predmet slovensky jazyk je vhodná
aplikácia  Maturitne  slovíčka  od  spoločnosti  Unity.  Obsahuje  vypracovane  maturitne  témy  a je
dostupná off-line. 
Zhodli  sme sa,  že  využívanie  mobilných aplikácií,  môžeme zaradiť medzi  inovatívne vyučovacie
metódy  ktoré  z  nášho  pohľadu  majú  veľkú  perspektívu  využiteľnosti  v  pedagogickej  praxi  aj  v
budúcnosti. Je predpoklad pre následné zlepšovanie a rozširovanie ich obsahu aj pre prípad ďalšieho
dištančného vzdávania

13. Závery a odporúčania:

    Členovia klubu sa zhodli,  že využívanie inovatívnych metód vo forme podkastov, mobilných
aplikácií v kombinácii s inovatívnymi vyučovacími metódami, môžu mať značný vplyv na zlepšenie
čitateľskej  gramotnosti,  a  celkovej  motivácie  k  učeniu  sa  daného  predmetu.  Zároveň  sme  však
definovali  potencionálne  riziká  práve  s  internetom a  prípadne  problémy,  pri  práci  s  edukačnými
aplikáciami.  Do budúcna odporúčame aplikácie aj  naďalej  využívať a  aktívne sledovať ich ďalší
vývoj,  keďže vidíme v ich využívaní  značný potenciál.  Do budúcna plánujeme využiť aj  platené
aplikácie a porovnať ich kvalitu s bezplatnými. 
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PREZENČNÁ LISTINA

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

Dátum konania stretnutia:  11. 05. 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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