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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Kľúčové slová: aktivizujúce vyučovacie metódy, práca s tabletom na hodinách geografie, nové 

funkcie v programe MS Teams, diskusia 

Téma: Tablety vo vyučovaní 

Krátka anotácia 

Na tomto stretnutí sme pokračovali v ukážkach aktivizujúcich vyučovacích metód, konkrétne na 

hodinách geografie. Ako jednu z aktivizujúcich metód je možné použiť  tablet na plánovanie 

turistických trás, poznávacích zájazdov. Prezentáciu pripravila p. Korbová, vyučujúca predmetu 

geografia. 

V ďalšej časti sme si vyskúšali v MS Teams režim spolu a skupinovú prácu v online prostredí.  

Na záver v diskusii sme sa zmienili o počte tabletov na škole, ich umiestnení a funkčnosti. 

Kolegovia ďalej diskutovali o študijných výsledkoch. V niektorých konkrétnych prípadoch 

sa hľadali príčiny neodovzdávania zadaní, či majú žiaci doma vhodné podmienky pre učenie  sa.  
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 
1. Prezentácia Svetom letom i zimou i peši –  ukážky zadaní vhodných na prácu s tabletom  

2. MS Teams – režim spolu a miestnosti 

3. Diskusia 

V predmete Geografia je tablet veľmi vhodným prostriedkom na vyhľadávanie dopravného 

spojenia, ubytovania, cestovného spojenia, leteniek, čítanie cestovateľských blogov. Žiaci 

pomocou tabletov sa učia orientovať v mapách, určovať polohu GPS. Vo vyučovacom procese 

sú žiaci aktívnejší, učia sa vlastnou skúsenosťou zoznamovať s užitočnými internetovými 

aplikáciami. Žiakov je ľahšie motivovať úlohami zameranými na trasovanie, plánovanie 

pobytov, turistiky, poznávacích zájazdov. Prezentáciu pripravila p. Korbová, vyučujúca predmet 

geografia. V domácom prostredí aj v škole je možné nahradiť tablet mobilom, kde je už dnes 

dostatok vhodných aplikácii.   

Ďalej sme v prostredí MS Teams skúšali testovať, ako funguje režim Spolu a režim Galéria. 

V zobrazení Galéria je možné vidieť iba 9 žiakov pri zapnutých kamerách. V prípade online 

hodín, kde sa žiaci nedelia na skupiny, potrebujeme mať prehľad aj o viac ako 25 žiakov. Keďže 

nás je v klube 8 členov, nedá sa to celkom dobre otestovať, budú to musieť učitelia vyskúšať na 

prebiehajúcich online hodinách vo väčších skupinách.  Ponuka Miestnosti v MS Teams slúži na 

skupinovú prácu v online prostredí. Deliť účastníkov do skupín môže iba organizátor stretnutia. 

Koordinátorka klubu p. Vargová rozdelila členov do 2 skupín, ktoré sa vzájomne nepočuli 

a nevideli. Každý sa mohol rozprávať iba v rámci svojej skupiny. Organizátor sa môže 

ľubovoľne pripájať do akej skupiny chce.  Vie ukončiť prácu v miestnosti. Učiteľky cudzích 

jazykov sa zhodli, že túto funkciu je možné využiť na rozdelenie žiakov do skupín napríklad pri 

tvorbe dialógov.   

V diskusii sa hodnotili priebežné študijné výsledky žiakov, napredovanie v učive,  dodržiavanie 

termínov pre odovzdávanie zadaní, domáce podmienky konkrétnych žiakov ovplyvňujúce ich 

vzdelávacie výsledky. V učebni B2 máme k dispozícií 17 funkčných tabletov s dobrými 

parametrami, ich nabíjanie má na starosti naša členka p. Badžanová, ktorá ich aj najviac aktívne 

využívala vo vyučovaní nemeckého jazyka.  

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Zo stretnutia klubu IT zručností vyplývajú nasledujúce závery a odporúčania:  

➢ tablety vo vyučovaní už dnes môžeme nahradiť aj mobilmi, je dostatok vhodných 

mobilných aplikácií nielen pre geografiu, ale aj iné predmety, 

➢ nové funkcie v MS Teams nech učitelia vyskúšajú na svojich  online hodinách 

➢ každý člen na ďalšie stretnutia si pripraví ukážku jednej prípravy s využitím ľubovoľnej 

aktivizujúcej metódy. 
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