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Rola učiteľa v informačnej 
spoločnosti sa mení 

• funkčné využívanie informačných technológií 
na vyučovacích hodinách 

prispieva k zmene foriem  a metód vzdelávania

• neznižuje dôležitosť učiteľa na hodine

• v úlohe hlavného činiteľa vyučovacieho procesu 
ho stavia do úlohy facilitátora, tútora, či poradcu  
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Ako cieľavedome
 a efektívne 
využiť IKT 

v každodennej 
pedagogickej praxi

?



  

Digitálna gramotnosť
Základom digitálnej gramotnosti je podľa Kľúčových zručností 

pre celoživotné vzdelávanie sebaisté a kritické používanie 
techniky informačnej spoločnosti na pracovné účely. [1] 

[1] Kľúčové zručnosti pre celoživotné vzdelávanie – európsky referenčný rámec. Dostupné on 
line: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sk/oj/2006/l_394/l_39420061230sk00100018.pdf.

EÚ - dva stupne vzdelávania učiteľov v IKT
• Základná počítačová gramotnosť 

- rovnaká pre zamestnancov rôznych odvetví

2.   Funkčná počítačová gramotnosť
      - využitie technológií  vo vyučovaní (v praxi)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sk/oj/2006/l_394/l_39420061230sk00100018.pdf


  

Metodicko-pedagogické centrum v TrenčíneMetodicko-pedagogické centrum v Trenčíne

N á r o d n ý    p r o j e k t: N á r o d n ý    p r o j e k t: 

   Využitie IKT vo vyučovacích predmetoch
        funkčná gramotnosť pedagogických  
zamestnancov  v informačných technológiách

                    40 000 učiteľov SR
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http://www.fitucitela.sk/


Hlavný cieľ
- zvýšením kľúčových kompetencií a kvalifikačnej spôsobilosti učiteľov 

   prispieť k  aktívnemu využívaniu IKT vo vyučovacom procese

 - zabezpečiť pripravenosť učiteľov jednotlivých predmetov na inováciu 
vyučovania s podporou informačných a komunikačných technológií 
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Funkčná gramotnosť učiteľov v IT
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Čo je funkčná gramotnosť v IT?

8

 Aktívne a efektívne využívanie aplikácií
pre potreby pedagogickej praxe  

 IKT  a inovácie vo vyučovaní 

 Využitie IKT v projektoch - elektronická komunikácia 

 E-learning v celoživotnom vzdelávaní učiteľov 

 Vlastné  vyučovacie hodiny s podporou IKTINFORUM  2007         Ing. Jakubeková – MPC v Trenčíne        25.05.07



  

Námety na vyučovanie 
s podporou IKT
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  Riadená diskusia celej triedyUčebnica, zošityZhrnutie učiva 5min

Vyhľadávanie na internete 
– práca v skupinách

Počítače s pripojením na 
internetPráca s internetom25 min

Výklad učiteľaUčebnica, zošityVýklad10 min

Metódy a formyPomôckyČinnosťČas

 

Pracovať s internetomPožiadavky na zručnosti učiteľa:

Pracovať s internetomPožiadavky na zručnosti žiakov:

Zemepis, geografiaMedzipredmetové vzťahy:

Využiť vymoženosti techniky a internetu na získavanie informácii o blízkych 
aj vzdialených miestachŠpecifické ciele:

Naučiť sa získať aktuálne informácie o stave počasie na rôznych miestach na 
Zemi, vizuálne sledovať rôzne miesta na Zemi na obrázkoch z webovej 
kamery, štatisticky spracovať a vyhodnotiť merania 

Cieľ:

Počasie. Podnebie. Aktuálne počasieTéma hodiny:

MeteorológiaTematický celok:

7. ročníkRočník:

FyzikaPredmet:

Základná školaTyp školy:

Tematický list – vyučovacia hodina

http://www.fitucitela.sk/moodle/


  

Ďakujem za pozornosť

Miroslava Jakubeková
jakubekova@mpctn.sk  
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