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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Cieľom stretnutia pedagogického klubu bola diskusia a tvorba námetov v oblasti aplikácie 

multimediálnych nástrojov do vyučovacieho procesu. Spoločne sme diskutovali v predmetnej 

téme, zdieľali OPS a záverom tvorili pedagogické odporúčanie. 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

Hlavné body prvého stretnutia: 

 

1. Prehľad multimédia vo vyučovacom procese 

2. Diskusia  

3. Zdieľanie vlastných vedomostí a skúseností, OPS 

4. Záver a zhrnutie 

 

Program stretnutia: 

 

1. Interaktívne ukážky 

2. Diskusia – predstavenie vlastných skúseností a zručností z predmetnej oblasti 

3. Zdieľanie OPS 

4. Záverečné zhrnutie a odporúčania 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Multimediálne nástroje sú neoddeliteľnou súčasťou vyučovacieho procesu, pretože umožňujú 

zvyšovať informačnú – počítačovú – digitálnu gramotnosť nielen samotného žiaka ale aj 

učiteľa. Vývoj informačno-komunikačných prostriedkov napreduje veľmi rýchlo, a preto je 

nevyhnutné, aby sa vyučujúci priebežne vzdelávali. Výhodou využívania multimediálnych 

nástrojov je interakcia medzi počítačom a používateľom, žiak sa stáva nielen objektom, ale aj 

subjektom vyučovacieho procesu – spôsobom práce so softvérom, tempom práce a pod.,. Za 

veľký prínos považujeme tiež možnosť individualizácie úloh a učenie sa riešením problémov 

a projektov pomocou IKT (objektívnejšie hodnotenie práce žiaka). Multimediálne 

prezentovanie učiva - kombinácia informačných a komunikačných prostriedkov umožňuje 

zaujímavejšie sprístupňovanie učiva formou hypertextu, prezentácií. 

Multimediálne prostriedky umožňujú zavádzať do vyučovania inovatívne, aktualizované 

vyučovacie metódy pre spestrenie a skvalitnenie celého vyučovacieho procesu. 

Prostredníctvom elektronickej komunikácie umožňujú priebežné konzultácie medzi žiakom a 

učiteľom napr. pri vypracovaní projektov, zadaní a domácich úloh. Internet je pre 

vyučujúceho odborných predmetov zdrojom informácií o najnovších vedeckých poznatkoch 

vo svojom odbore, je zdrojom inšpirácií k aplikovaniu už uvedených inovatívnych 

vyučovacích metód. Využitie E-learningu vo vyučovacom procese predstavuje jeden z 

najmodernejších spôsobov výučby s využitím informačných a komunikačných technológií.  

S prepojením prax – škola – každodenný život, je potrebné hovoriť aj o tom, že digitálne 

gramotný žiak na jednej strane vie efektívne, primerane a bezpečne využívať digitálne 

technológie v každodennom živote, pri štúdiu i pri práci, ale na druhej strane pozná a rozumie 

spoločenským aspektom a dôsledkom používania (zneužívania) informančo-komunikačných 

technológií. Uvedený prehľad nám umožní efektívnejšie plánovať edukačný proces, zahrnúť 

medzi ciele rozvoj digitálnych kompetencií a zvýšiť motiváciu žiaka pracovať na odborných 

úlohách, ktoré budú zadané vo forme projektu, alebo problémovej úlohy. 

Multimediálne prostriedky efektívne využívame aj pri opakovaní učiva pre vytváranie 

zručností a návykov, a to nám taktiež umožňujú rôzne softvéry, webové stránky alebo priamo 

vzdelávacie platformy. Takouto platformou je napríklad Edupage, ktorý umožňuje kontrolu 

vyučovacieho procesu a zároveň okamžitú spätnú väzbu – elektronická žiacka knižka, 

prezentácia učiva v digitálnej knižnici, test a jeho vyhodnotenie a tak možnosť fixácie 

správnych odpovedí.  



 

 

V čase pandémie sa veľkej miere taktiež využívalo množstvo platforiem pre dištančné 

vzdelávanie, kde práve jednou z nich bol prepracovaný MS Teams, kde sa taktiež dalo žiakov 

hodnotiť – spätná väzba, ale zároveň žiaci mohli interaktívne pracovať prostredníctvom 

poznámkových blokov. 

 

 

Spoločnej sme sa zhodli v odporúčaní daných poznatkov k implementácii do pedagogického 

procesu. 
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