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11. Manažérske zhrnutie: 
Dnešnou hlavnou témou stretnutia klubu bolo „Používanie didaktickej techniky s využitím nových 

programov a moderných nástrojov.“ 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

1. Úvod 

2. Hlavná téma stretnutia: 

a) definícia didaktickej techniky 

b) využitie nových programov a moderných didaktických nástrojov. 

3. Diskusia 

4. Záver 

 

 

Zhrnutie priebehu stretnutia:  

1. Úvod 

Predseda klubu uvítal členov na dnešnom stretnutí, oboznámil ich s programom a hlavnou témou 

stretnutia. Podľa prezenčnej listiny prítomných sa stretnutia zúčastnili všetci členovia klubu. 

 

2. Hlavná téma stretnutia 

Po kontrole prezencie predniesol predseda klubu hlavnú tému „Používanie didaktickej techniky s 

využitím nových programov a moderných nástrojov.“  Didaktickou technikou označujeme súbor 

technických zariadení na výučbové účely. Patria sme tak samotné prístroje, ako aj ich programy, tzv. 

digitálne technológie. Medzi tradičné didaktické prostriedky patria napr. diaprojektor, filmový 

projektor, CD prehrávače a iná zvuková technika, výpočtová technika,  atď. K moderným môžeme 

zaradiť počítač s didaktickým programom, digitálnu kameru, interaktívnu tabuľu, internet, interaktívne 



učebnice, hlasovacie zariadenia, jazykové laboratóriá a iné. Dominantné postavenie v rámci modernej 

didaktickej techniky majú počítačové technológie a internet. Ich využitie má veľké množstvo výhod, 

ako napr. sú veľkou pomocou pri príprave učiteľa na vyučovanie, umožňujú bez obmedzení ukladať, 

archivovať a posielať študijné materiály a iné údaje, ale veľké výhody prináša aj ich využitie vo 

vyučovacom procese, kde umožňujú študentom, okrem samotnej online výučby, riešiť rôzne 

problémové úlohy, používať programy simulujúce realitu, riešiť rôzne úlohy, vytvárať prezentácie a 

projekty atď.  

 

3. Diskusia 

Po prednesení hlavnej témy otvoril predseda klubu diskusiu. Z dôvodu nutnosti online výučby je 

podľa členov klubu táto téma veľmi aktuálna. Okrem online výučby prostredníctvom aplikácie 

Webex, sa využíva aj digitálna kamera na natáčanie náučných videí, prezentácie v powerpointe, 

testovanie a skúšanie online prostredníctvom EduPage. Jedna z členiek klubu informovala 

o plánovanom zriadení jazykového laboratória, čo prispeje k zvýšeniu jazykovej a zároveň digitálnej 

gramotnosti študentov. Členovia klubu na druhej strane spomenuli aj negatíva, ktoré sledujú pri 

zavedení online výučby a používaní moderných didaktických techník. Ide predovšetkým o stratu 

osobného kontaktu so žiakmi, vyššiu časovú náročnosť na prípravu online materiálov, vyššiu finančnú 

nákladnosť na vybavenie modernými technickými prostriedkami a potrebu lepších zručností na 

ovládanie týchto prostriedkov.  

 

4. Záver 

 

V záverečnej časti prijali prítomní členovia závery stretnutia, ktoré sú uvedené v 13. bode Správy o 

činnosti pedagogického klubu. Predseda klubu oboznámil členov s témou budúceho stretnutia - 

„Zhodnotenie dosiahnutých výsledkov zo stretnutí klubu za I. polrok šk. roka 2020/2021“ a požiadal 

ich o prípravu k diskusii k predmetnej téme.    

13. Závery a odporúčania: 
 

Po diskusii sa členovia klubu zhodli, že je potrebné zvýšiť vybavenosť školy modernými didaktickými 

prostriedkami, ako napr. interaktívnymi tabuľami, interaktívnymi učebnicami, či interaktívnymi 

tabletmi.  
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 

18, Levice  

Dátum konania stretnutia: 18.12.2020 

Trvanie stretnutia: od..16:00....hod do....19:00....hod  

Online - Cisco webex - 1630753268 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Ing. Lívia Marčeková  SOS PaSV Levice 

2. Mgr. Jaroslava Lehotkaiová  SOS PaSV Levice 

3. Mgr. Jaroslav Horňák  SOS PaSV Levice 

4. Ing. Gabriela Kováčová  SOS PaSV Levice 

5. Ing. et Ing. Emil Szekera  SOS PaSV Levice 

6. Ing. Ján Prišták  SOS PaSV Levice 

7. Mgr. Natália Guseva  SOS PaSV Levice 

 


