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 3 . 1  ÚVOD 

ÚVODNÝ POPIS 

Účastníci vzdelávania sa oboznámia s digitálnymi kompetenciami vzdelávateľa dospelých 

(https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework) a s modelom 

DigiCompEdu (https://digcomp.digital-competence.eu/digcomp/). Môžu zhodnotiť a 

reflektovať svoju pozíciu a získať prehľad o tom, ako hodnotiť svoje zručnosti.  

Diskusia vedie k zamysleniu sa nad tým, aké sú možnosti vzdelávania dospelých v dištančnom 

vzdelávaní, aké sú výzvy a riešenia, výmena skúseností a osvedčených postupov. 

Ciele:  

● Rozvíjať digitálne kompetencie 

● Uvádzať argumenty v diskusii na tému: „Ako dištančné vzdelávanie ovplyvnilo 

podobu vzdelávania dospelých?“ 

Metódy: brainstorming, analýza údajov a zdrojov, frontálne vysvetlenie, formulácia problému 

alebo otázky, zber a systematizácia informácií, demonštrácia/ilustrácia, skupinová diskusia.  

Zdokonaľované kľúčové kompetencie: kritické myslenie, učenie sa učiť, vedomosti a 

porozumenie, aplikácia, riešenie problémov, komunikácia. 

Zdokonaľované zručnosti kritického myslenia: aktívne počúvanie, analýza informácií, 

poznanie informačných a komunikačných technológií, hlbšie porozumenie a aplikácia týchto 

vedomostí v rôznych situáciách. Kritické hodnotenie informácií. Zdôvodnené odpovede na 

problémové otázky. Uplatňovanie alternatívnych metód riešenia problémov, zvažovanie ich 

výhod a nevýhod. Sebareflexia. 

Trvanie: 45 minút, prednáška s diskuiou  

Materiál: Prezentácia, predstavenie DigiCompEdu modelu 

Postup:  

Predstavenie digitálnych kompetencií vzdelávateľa dospelých a modelu DigiCompEdu (príklad 

výsledku na obrázku nižšie), hodnotenie a reflexia. 

Diskusia nás vedie k zamysleniu sa nad tým, aké sú možnosti vzdelávania dospelých v 

dištančnom vzdelávaní, aké sú výzvy a riešenia, ako prebieha výmena skúseností a 

osvedčených postupov. 

https://digcomp.digital-competence.eu/digcomp/
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/european-framework-digital-competence-educators-digcompedu
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Príklad výsledku z DigiCompEdu 

 

Tipy / plán B : Školiteľ musí byť oboznámený s modelom digitálnych kompetencií a poznať 

výzvy dištančného vzdelávania. V prípade potreby môže školenie prebiehať online. V každom 

prípade budú zaradené skupinové aj individuálne úlohy. 

Ďalšie aktivity: Mapovanie a reflektovanie digitálnych kompetencií účastníkov 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu/self-assessment 

  

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu/self-assessment
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 3 . 2  ZAPAMÄTAŤ SI 

PLÁNOVANIE A MANAŽMENT ČASU 

Používatelia počítača a internetu majú prístup k rôznym nástrojom na zachytávanie úloh, 

plánovanie a vývoj úloh. Je dôležité naučiť sa riadiť čas pomocou správnych IT nástrojov.  

Ciele:  

● používať vhodné nástroje na plánovanie času  

● Kriticky zhodnotiť výber nástrojov 

● Podporovať komunikáciu a spoluprácu prostredníctvom zapojenia sa do skupinovej 

práce 

 

Príprava: Na začiatku hodiny stimulujte diskusiu. Rozdajte pomôcky k použitým nástrojom. 

Metódy: analýza zdrojov, demonštrácia/ilustrovanie, skupinová diskusia, zber a 

systematizácia informácií, kladenie otázok, spätná väzba, predloženie problematických 

otázok. 

Zdokonaľované kľúčové kompetencie: kritické myslenie, učenie sa učiť, vedomosti a 

porozumenie, aplikácia, riešenie problémov, komunikácia. 

Zdokonaľované zručnosti kritického myslenia: Riešenie problémov, vhodné používanie 

pojmov a termínov. Navrhovať, vysvetľovať a uplatňovať alternatívne riešenia, zvažovať ich 

výhody a nevýhody, analyzovať informácie, argumentovať, poznať informačné a komunikačné 

technológie, hlbšie porozumenieť a uplatneniť tieto poznatky v bežných i neobvyklých 

situáciách. Zdôvodnené odpovedanie na problematické otázky. Uplatňovanie alternatívnych 

metód riešenia problémov, zvažovanie ich výhod a nevýhod. Sebareflexia.  

Trvanie:  

● 5 minút na aktivovanie študentov, učiteľ stimuluje diskusiu o skúsenosti s 

plánovaním času 

● učiteľ ponúkne diskusiu o skúsenostiach s plánovaním času a zistí, aké metódy 

plánovania času používajú členovia skupiny.  

● 10 minút na úvod a precvičenie používaných aplikácií.  

● 10 minút na úvod a precvičenie aplikácií na sledovanie času. 

● 20 minút na úvod a precvičenie online kalendárov. 

Materiál: Počítače, smartfóny, internetové pripojenie, projektor, potrebný softvér. 

Postup: zdieľanie skúseností, trénovanie práce s predstavenými nástrojmi 
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Tipy / plán B Je potrebné vziať do úvahy, že úroveň účastníkov vzdelávania je rozdielna. Školiteľ 

môže pre žiakov použiť rôzne úlohy. Ak sú účastníci vzdelávania lepšie pripravení a úlohy riešia 

rýchlejšie, ôžete preskúmať a prediskutovať viac možností. Toto stretnutie sa môže uskutočniť 

online.  

Ďalšie aktivity: Učiteľ môže v rámci svojej činnosti využiť aj ďalšie aktivity: Vysvetlite možnosť 

vytvorenia skupín s webovým nástrojom, precvičte si online nástroje podľa pracovných listov, 

ktoré vám dá školiteľ. 

ÚLOHA 1   

Jamboard. Tento nástroj je určený na vyjadrenie názorov študentov. Každý napíše svoj názor 

do telefónu pomocou aplikácie Jamboard a potom ho všetci vidia na spoločnej nástenke. 

Otázky: 1) Ako plánujete svoju budúcu prácu? 2) Čo by vám pomohlo pracovať efektívnejšie? 

3) Aké sú vaše najdôležitejšie činnosti v práci v tomto týždni? 4) Aké zlozvyky vám bránia 

efektívnejšie pracovať? 

 

ÚLOHA 2 

Lucidchart aplikácia. Pomocou tohto nástroja môžete pripraviť úlohy a dať študentom 

možnosť spolupracovať. Nižšie je uvedený príklad našich aktivít. 
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ÚLOHA 3 

DISKUSIA 

Školiteľ rozdelí účastníkov do skupín po 3 až 5 osôb a položí otázky na diskusiu. Potom všetky 

skupiny vyjadria svoj spoločný názor. Je možné zastaviť sa najmä pri tých otázkach, ktoré sa 

ukázali byť pre skupiny najpodstatnejšie. Je pre Vás plánovanie náročné? Ste dobrým 

plánovačom alebo ste osoba, ktorá nemá rada plánovanie? 

1. Aké metódy používate na plánovanie vašich každodenných/týždenných aktivít? 

2. Aké zvyky/veci Vám pomáhajú plánovať si veci efektívne? 

3. Čo by Vám mohlo pomôcť plánovať Váš deň alebo týždeň efektívnejšie? 

4. Sumarizujte päť zručností efektívneho plánovania?  

ÚLOHA 4 

Kalendár Google a úloha na praktické plánovanie času. Účastníci vzdelávania si musia prečítať 

Tomove pracovné a voľnočasové aktivity a premyslieť si, ako môžu naplánovať Tomov týždeň. 

Tom je veľmi zaneprázdnený človek s množstvom záujmov. Žiaci na to musia použiť kalendár 

Google. Aké rady by mohli študenti dať Tomovi, aby si mohol lepšie naplánovať svoje pracovné 

aj voľnočasové aktivity? Keď žiaci dokončia úlohu, prezentujú svoju prácu v skupinách. Učiteľ 

spomenie, že Tomov príbeh je o skutočnej osobe a že je veľmi dôležité, aby sme si všetci 

stanovili životné priority, inak sa stratíme v spleti práce a aktivít. 

Tom má 39 rokov. Je ženatý, má štvorročné dievčatko a o tri mesiace sa mu narodí ďalšie dieťa. 

Tom pracuje na plný úväzok v IT spoločnosti a zároveň poskytuje konzultácie študentom na 

univerzite 6-8 hodín týždenne (môže konzultovať so študentmi aj na diaľku). 

Tom chodí dvakrát týždenne na korepetície zboru (korepetícia trvá približne 1,5 hodiny). 

Zaujíma sa o najnovšiu literatúru vo svojej profesijnej oblasti a rád by sa jej venoval aspoň 2 
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hodiny týždenne. Tom tiež tvorí hudbu k operám, táto činnosť je pre neho dôležitá a rád by jej 

venoval niekoľko hodín.  

Približne 15 minút denne by chcel Tom venovať meditácii: nedávno začal meditovať a všimol 

si, že mu to veľmi pomáha uvoľniť sa a nebyť nervózny.  Muž rád hrá bridž v dobrej spoločnosti 

svojich priateľov a rád by niekedy strávil večer doma hraním bridžu s priateľmi. V súčasnosti 

má Tom nápad investovať na burzách a otvoriť bankové účty pre svoje deti. Táto oblasť je pre 

Toma nová, preto by si chcel nájsť čas, aby sa o ňu zaujímal aspoň niekoľko hodín týždenne. 

Tom rád trávi čas so svojou rodinou: chodí s deťmi do parku, do kaviarne, na rôzne podujatia, 

niekedy organizuje výlety mimo mesta. Jednou z Tomových záľub sú aj najnovšie filmy, seriály 

a knihy. Rád by si našiel čas na sledovanie filmov a čítanie kníh. 

Reflexia:  

Na reflexiu sa používa metóda Spider. Účastníci vzdelávania by mali zhodnotiť, nakoľko sa im 

táto aktivita páčila/podarila. Potom musia pospájať označené body tak, aby vzniklo niečo ako 

pavučina. Učiteľ môže použiť viac alebo menej bodov pavučiny a môže napísať aj vlastné 

vyjadrenia.  

Reflexia:  

● Poskytnuté informácie využijem v budúcnosti. 

● Táto aktivita rozšírila moje možnosti používania IT aplikácií v práci. 

● Poskytnuté informácie boli pre mňa zaujímavé. 

● Teraz je pre mňa jednoduchšie plánovať svoje pracovné a voľnočasové aktivity. 

● Mám pocit, že sa zvýšila moja motivácia učiť sa o aplikáciách na plánovanie času. 

● Získané vedomosti využijem v budúcnosti. 

● Tieto informácie mi pomôžu poukázať na dôležitosť kritického myslenia pri učení. 

● Teraz lepšie chápem, ako efektívne plánovať svoj čas. 
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 3 . 3  POROZUMIEŤ 

ONLINE KOMUNIKAČNÉ NÁSTROJE   

Školiteľ musí byť dnes pripravený na alternatívne metódy vzdelávania a musí byť schopný 

trénovať aj online. Ako vytvoriť príležitosti na online tréning a aké nástroje je vhodné použiť? 

Ciele:  

● Naučiť sa používať online školiace nástroje 

● Kriticky zhodnotiť výber nástrojov 

● Precvičiť si spoluprácu prostredníctvom skupinovej práce online 

Príprava: Prezentácia alebo videá o videokonferenciách a nástrojoch na delenie skupín. 

Distribúcia materiálov s pokynmi na používanie potrebných nástrojov. 

Metódy: Formulácia problému alebo otázky, zber a systematizácia informácií, analýza údajov 

a zdrojov, prezentácia, identifikácia najdôležitejších údajov (výber), kladenie otázok, hľadanie 

zdôvodnenia. Prezentácia záverov a výsledkov 

Zdokonaľované kľúčové kompetencie: kritické myslenie, schopnosť učiť sa, vedomosti a 

porozumenie, aplikácia, riešenie problémov, komunikácia a spolupráca. 

Zdokonaľované zručností kritického myslenia: Analýza informácií, argumentácia, znalosť 

informačných a komunikačných technológií, hlbšie porozumenie a aplikácia týchto znalostí v 

bežných i neobvyklých situáciách. Kritické hodnotenie informácií. Zdôvodnené odpovede na 

problémové otázky. Uplatňovanie alternatívnych metód riešenia problémov, zvažovanie ich 

výhod a nevýhod. Sebareflexia.  

Trvanie  

● 5 min. Diskusia - ako sa školitelia prispôsobili situácii počas pandémie covid-19? 

● 7 min. Prezentácia o nástrojoch, ich výhodách a nevýhodách. 

● 3 min. Precvičovanie online nástrojov na delenie skupín. 

● 10 min. Prezentácia v praxi - Zoom 

● 10 min. Prezentácia v praxi – MS TEAMS 

● 10 min. Prezentácia v praxi - Google Meet 

Materiál: Počítače, smartfóny, internetové pripojenie, projektor, potrebný softvér. Nástroje 

na delenie skupín: Keamk (keamk.com), Random Lists (randomlists.com), Wheel of Names 

(wheelofnames.com), TeamShake, Videokonferenčné nástroje - Zoom, MS Teams, Google 

Meet 
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Postup: Cvičenie je časovo náročné, preto je potrebné vykonať prípravy vopred, napríklad 

pripraviť videokonferenčné miestnosti, oddychové miestnosti, zoznam účastníkov pre 

rozdelenie skupín atď.  

Tipy / plán B: Je potrebné vziať do úvahy, že úroveň účastníkov je rôzna. Ak sú účastníci lepšie 

pripravení a rýchlejšie plnia úlohy, môžete preskúmať a prediskutovať viac možností. Tento 

tréning sa môže konať online.  

Ďalšie aktivity: Preskúmajte možnosť vytvorenia skupín s webovým nástrojom, precvičte si 

online nástroje podľa pracovných listov poskytnutých školiteľom.  

ÚLOHA 1 - Úloha na rozbeh 

Vytvorte Mentimeter (mentimeter.com) a požiadajte poslucháčov, aby označili, odkiaľ 

pochádzajú (napíšte: Pripnúť na obrázok/Pin on image). Zdieľajte vytvorenú otázku, aby ste 

zistili, odkiaľ sú účastníci (pozrite si príklad obrázku s výsledkami nižšie).  

 

 
Ukážka výsledkov úlohy na rozbeh 

 

ÚLOHA  2 – Rýchle hlasovanie 

Vytvorte Mentimeter (mentimeter.com) a požiadajte účastníkov, aby si vybrali svoj obľúbený 

online nástroj na videokonferencie (napíšte: Multiple Choice). Zreflektujte a prediskutujte 

výsledky (pozri príklad výsledkov nižšie). 

 



The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement 

of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible 

for any use which may be made of the information contained therein. 

 
 

 12 
 
 

SLOVAKIA 

 

Ukážka výsledkov rýchleho hlasovania 

ÚLOHA 3 – diskusné fórum 

Po seminári o rôznych nástrojoch online konferencií vytvorte diskusné fórum Tricider 

(tricider.com) o výhodách a nevýhodách nástrojov online tréningu (pozri príklad obrázka 

nižšie). Zistite, aký majú účastníci školenia názor na rôzne online konferenčné nástroje. 

 

Príklad obrázku diskusného fóra 
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 3 . 4  APPLIKOVAŤ 

SOCIÁLNE MÉDIÁ AKO TRÉNINGOVÝ NÁSTROJ  

Rôzne sociálne médiá sa stali neoddeliteľnou súčasťou spoločnosti. Na sociálnych sieťach má 

používateľ k dispozícii neobmedzené komunikačné možnosti a veľký tok informácií. Je dôležité 

naučiť školiteľov zmysluplne využívať sociálne siete, povzbudiť ich k tejto aktivite a poskytnúť 

im dobré príklady toho, ako môžu siete využiť pri vzdelávaní. 

Ciele:  

● Učiť zodpovedné a efektívne používanie sociálnych sietí 

● Ukázať spôsob vytvorenia a používania profilu školiteľa 

● Učiť pravidlá a zásady autorských licencií 

Metódy: Zhromažďovanie a systematizácia informácií. Brainstorming. Nastolenie 

problematických otázok. Riešenie problémov, hľadanie najlepšieho riešenia, kladenie otázok. 

Skupinová diskusia. Prezentácia záverov a výsledkov. 

Zdokonaľovanie kľúčových kompetencií: Vedomosti a porozumenie, aplikácia, riešenie 

problémov, komunikácia a spolupráca. Kritické myslenie. Učenie sa učiť. 

Zdokonaľovanie zručností kritického myslenia: Riešenie problémov. Sebahodnotenie. 

Využívanie interdisciplinárnych vedomostí a zručností na riešenie problémov. Jasne písomne 

vyjadrovať myšlienky na témy z oblasti informatiky, informačných a komunikačných 

technológií, vhodne používať pojmy a termíny. Navrhovať, vysvetľovať a uplatňovať 

alternatívne riešenia, zvažovať ich výhody a nevýhody. 

Trvanie:  

● 5 minútový brainstorming, účastníci premýšľajú o tom, prečo by mali a môžu byť 

aktívni ako školitelia dospelých na sociálnych sieťach. 

● 10 minútová prezentácia, uvedenie zásad a dobrých príkladov, predstavenie 

základných pravidiel autorského práva. 

● 15 min. Študenti sa rozdelia do 4 skupín. Dve pracujú s Instagramom a ďalšie dve s 

Facebookom. Úlohou je vytvoriť stránku pre školiteľov alebo skupinu na sociálnej sieti, 

pozvať členov, zverejniť relevantný príspevok s niekoľkými fotografiami na zvolenú 

tému. 

● 10 min. Skupiny prezentujú svoju prácu. Účastníci sú požiadaní, aby si prezreli, lajkovali 

a písali komentáre k príspevkom ostatných. 

● 5 min. spätná väzba. 
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Materiál: Počítač, videoprojektor, pripojenie na internet, prezentácia pripravená učiteľom, 

pokyny pre študentov.  

Postup: prednáška + precvičovanie na platformách sociálnych médií 

Niekoľko rád pre učiteľov 

● Aktivita musí podporovať kreativitu žiakov, schopnosť prichádzať s novými nápadmi, 

samostatne myslieť, rýchlo sa orientovať v situácii a riešiť ju. 

● Podporovať žiakov, aby zvažovali rôzne predpoklady, analyzovali rôzne prístupy, 

robili zdôvodnené rozhodnutia, zakladali názory na faktoch. 

● Podporovať skupinovú diskusiu, vyjadrovanie rôznych názorov. 

Tipy / plán B: Školiteľ musí zohľadniť úroveň prípravy žiakov. Ak sú účastníci lepšie pripravení 

a rýchlejšie plnia úlohy, možno ich požiadať, aby zverejnili viac príspevkov v skupine na 

Facebooku, vytvorili viac fotografií a vybrali fotografie tak, aby spĺňali  

ÚLOHA 1  

Aplikácia Padlet (myšlienková mapa). Školiteľ sa zaregistruje na stránke www.padlet.com. 

Školiteľ požiada žiakov, aby napísali svoj názor pomocou aplikácie Padlet. Nasleduje 5-7 minút 

brainstormingu, účastníci premýšľajú o spôsoboch, prečo by mali a môžu byť aktívni ako 

školitelia dospelých na sociálnych sieťach.  

ÚLOHA 2 

DISKUSIA 

Školiteľ napíše otázky na inteligentnú tabuľu. Účastníci na ne odpovedajú v skupinách Potom 

každá skupina vyjadrí spoločný názor.  

1. Aká je vaša obľúbená sociálna sieť? Koľko času trávite jej používaním? 

2. Musí byť pedagóg dospelých aktívny na sociálnych sieťach? Zdôvodnite svoj 

názor. 

3. Aké témy sociálnych sietí pomáhajú aktivizovať kritické myslenie? 

 

ÚLOHA 3 

ÚLOHA ZAMERANÁ NA SOCIÁLNE SIETE: 

Školiteľ poskytne žiakom materiály o sociálnych sieťach a o tom, ako si vytvoriť úspešný profil. 

Účastníci školenia si materiál prečítajú, potom sa rozdelia do skupín a majú približne 20 minút 

na splnenie úlohy: vytvoriť skupinu na Facebooku pre školiteľov dospelých, ktorá pomôže 

rozvíjať kritické myslenie. Činnosť skupiny by mala byť zaujímavá, nie nudná. Počet a zloženie 

skupín závisí od veľkosti skupiny a úrovne vedomostí jej členov: napríklad do každej skupiny 

môže byť pridelená jedna osoba, ktorá rozumie sociálnym médiám viac ako ostatní. 
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Reflexia:  

Na reflexiu sa používa metóda pavúk. Študenti by mali zhodnotiť, nakoľko sa im táto aktivita 

páčila/podarila. Označené body potom spojí dohromady a získa niečo ako pavučinu. Školiteľ 

môže použiť viac alebo menej bodov pavučiny, môže tiež zaznamenať vlastné otázky. 

Otázky na zamyslenie:  

● Poskytnuté informácie využijem v budúcnosti. 

● Poskytnuté informácie boli pre mňa zaujímavé. 

● Teraz je pre mňa jednoduchšie pochopiť, ako vytvoriť skupinu na sociálnych sieťach. 

● Mám pocit, že sa zvýšila moja motivácia dozvedieť sa o možnostiach, ktoré ponúkajú 

sociálne siete. 

● Získané vedomosti o pravidlách práv používateľov využijem pri nahrávaní informácií 

na sociálne siete. 

● Tieto informácie mi pomôžu poukázať na dôležitosť kritického myslenia vo 

vyučovaní. 

● Budem aktívnejšie využívať sociálne siete na vyučovanie. 

● Táto aktivita rozšírila moje vedomosti (klady a zápory) o sociálnych sieťach. 
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 3 . 5  ANALYZOVAŤ 

PROSTRIEDKY PRE PRÁCU V TÍMOCH A K SPÄTNEJ VÄZBE 

Ako používať online nástroje na brainstorming, prácu v tímoch a k získavaniu spätnej väzby? 

Ciele: Jestvuje niekoľko nástrojov, ktoré zjednodušujú zber, spracovávanie a prezentáciu dát. 

Dnes môžete bez problémov používať nástroje z interenetu, ktoré celý pracovný process 

zjednodušia, sprístupnia a uľahčia jeho hodnotenie. Jestvuje aj niekoľko spôsobov, ako môžete 

získať spätnú väzbu od svojich študentov. 

Príprava: Handouty pre študentov pripravené učiteľom o tom, ako používať rozličné nástroje, 

príprava nástrojov (vytvorenie a témy). Dá sat u použiť aj spätná väzba na IKT modul. 

Metódy: Brainstorming, práca vo dvojiciach, práca v skupinách, formulácia otázok, hľadanie 

argumentov našich odpovedí a nápadov. 

Zdokonaľované kľúčové kompetencie: Poznanie a porozumenie, aplikácia, riešenie 

problémov, komunikácia, spolupráca, kritické myslenie, naučiť sa učiť (sa) 

Zdokonaľované zručnosti kritického myslenia: Aplikácia poznatkov a pochopenie IKT v rôznych 

situáciách. Rozdelenie problému na menšie časti a aj jeho riešenie a po riešení spojiť čiastkové riešenia 

do celku. Navrhnúť, vysvetliť a aplikovať alternatívne riešenia, zamerať s ana ich výhody a nevýhody. 

Trvanie:. Nakoľko sú aktivity časovo náročné, vyberte si z nasledujúcich kategórií, v ktorých 

spolu vyskúšate niekoľko úloh. 

● 10 minút na mapovanie nástrojov a online spoluprácu 

● 10 minút na nástroje na diskusiu a debatovanie 

● 10 minút na nástroje pre organizáciu informácií 

● 10 na nástroje pre spätnú väzbu k dotazníkom 

● 5 minút na celkovú spätnú väzbu. 

Materiál:  

● Počítač, video projector, spoľahlivé internetové pripojenie, handouty pripravené pre 

účastníkov lektorom. 

● Nástroje na mind mapping(mapovanie mysle): MindMup, Mindmapping, Coggle 

● Brainstormin, diskusia a debata: Tricider, Mentimeter, Kialo, Buzz groups 

● Organizácia informácie: Padlet 

● Spätná väzba k dotazníkom: Google Forms, MS Forms 
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Postup:  Podporujte používanie metód zameraných na učiaceho sa: duiskusia v skupinách 

(Buzz groups pre diskusie v menších skupinkách, zdieľanie názorov na vybranú tému bez 

prítomnosti lektora) 

Tipy/Plán B: úroveň učiacich sa je odlišný. Ak sú učiaci sa lepšie pripravení a dokončia úlohu 

skôr, môžete spolu prejsť ajďalšie nástroje. 

Ďalšie informácie: Učiaci sa vyskúšajú alternatívy podľa inštrukcií v handoute. 

 

ÚLOHA  1, DISKUSNÁ SKUPINA 

Vytvorte diskusnú skupinu na Tricider (tricider.com), aby ste zhrmoaždili názory a predstavy 

učiacich s ana oblasť edukátora dospelých v dnešných dňoch: akým výzvam čelí? Pridajte 

myšlienky, argumenty a hlasujte (pozrite sa na príklad nižšie). 

 

 
Príklad s ukážkou diskusie. 

 

ÚLOHA 2, MAPOVANIE MYSLE (MIND MAPPING) 

Vytvorte online kolaboratívnu pojmovú mapu (mindmeister.com, coggle.it, mindmup.com), 

aby ste zhromaždili informácie o pupolárnych online nástrojoch, ktoré používajú učiaci sa. 

Pozrite s ana výsledky spoločne a zistite, ktoré sú najpoužívanejšie nástroje (príklad výsledkov 

je nižšie) 

 

https://www.tricider.com/
https://www.mindmeister.com/
https://coggle.it/
https://www.mindmup.com/
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Príklad s ukážkou diskusie (prostredníctvom Mindmeister) 

 

ÚLOHA 3, SLOVNÝ MRAK 

Vytvorte mrak zo slov (mentimeter.com, wordclouds.com), aby ste prostredníctvom metódy 

brainstorming vyjadrili názor na zručnosti a emócie, ktoré máte vo svojom tréningu (pozrite 

sa na príklad nižšie). 

 

Príklad s ukážkou na mrak zo slov (Mindmeister) 

 

ÚLOHA 4, SPÄTNÁ VÄZBA NA PADLETE 

Vytvorte padlet (padlet.com), aby ste zhromaždili spätnú väzbu na rôzne aspekty vášho 

tréningu. 

 

https://www.mentimeter.com/
https://www.wordclouds.com/
https://padlet.com/
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 3 . 6  HODNOTIŤ A TVORIŤ 

Analyzujte štyri témy a aktivity s nimi spojené tak, aby ste určili jednotlivé plusy a mínusy 

každej z nich. Cieľ je, aby účastníci dokázali vybrať vhodný spôsob podľa danej situácie. 

Educator dokáže použiť túto aktivitu na to, aby vyhodnotil a poskytol spätnú väzbu na 

zručnosti v oblasti IKT u účastníkov.  

HODNOTENIE 

Naše štyri témy boli harmonogram, online komunickačné nástroje, sociálne media a nástroje 

pre spätnú väzbu. Edukátor v skratke predstaví aktivity z jednotlivých častí kurzu IKT. Ktoré 

aktivity sme robili? Pamätáte si ich? V ktorých ste sa zapájali viac?Ktoré trvali dlhšie? Ktoré 

boli zamerané na hlboké učenie? 

Zadajte pokyny  

● Edukátor rozdá pracovný list s tabuľkou so 4 stĺpcami (pozrite s ana príklad nižšie). 

Názov každého stĺpca bude názov jednotlivých tém počas kurzu IKT. 

● Účastníci sú vyzvaní, aby vyplnili tabuľku s popisom jednotlivých aktivít. 

● Edukátor sa môže spýtať otázky, ktoré vedú k reflexii, napr.: čo sme vtedy robili? Aké 

sú medzi nimi rozdiely v: časovej dotácii, metódach učenia, emóciách, IKT zručnostiach, 

spojení so skutočným životom? K čomu nám poslúži každý jeden prístup? 

 Harmonogram Online 
komunikačné 
prostriedky 

Sociálne médiá Tímová práca a 
nástroje pre 
spätnú väzbu 

emócie 

 

    

zrozumiteľnosť 

 

    

zapojenie 

 

    

použiteľnosť 
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 Harmonogram Online 
komunikačné 
prostriedky 

Sociálne médiá Tímová práca a 
nástroje pre 
spätnú väzbu 

Trvanie 

 

    

Kreativita 

 

    

Spojenie so 

skutočným 

životom 

 

    

užitočnosť 

 

    

Komentáre 

 

    

 

ZAMYSLITE SA (REFLEXIA) 

Ako môžete využiť tieto aktivity vo svojich hodinách, kurzoch, tréningoch? Ake ťažkosti môžete 

očakávať?  Je nejaká metodická časť, ktorá je nejasná alebo môže spôsobovať problémy? 

Dokážete jesne určiť výhody a nevýhody každej aktivity? Myslíte si, že je metóda, ktorá je 

dôležitejšia ako ostatné bez ohľadu na aktivity? 
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 3 . 7  SUMARIZUJTE 

ZHRNUTIE A SPÄTNÁ VÄZBA 

Spätná väzba na jednotlivé časti a na modul IKT 

● Čo sme sa naučili? 

● Ako to môžeme implementovať do vzdelávania dospelých? 

● Ktoré nástroje sa dajú využiť pri prístupe orientovanom na učiaceho sa? 

Ciele: 

● Kriticky vyhodnotiť nástroje, ktoré sa precvičili a budú využívať 

● Riešenie problémov, zvoliť vhodnú množinu nástrojov pre svoje činnosti 

● Spätná väzba, sebahodnotenie 

 

Príprava:Fo rmuláre na spätnú väzbu, ktorú pre seba použije každý učiaci sa a formulár na 

spätnú väzbu na vyučovanie edukátora 

Trvanie: 45 minút, seba-hodnotenie, hodnotenie edukátorov, diskusia 

Materiál: Počítač, video projector, spoľahlivé internetové pripojenie, dotazníky na spätnú 

väzbu pripravené edukátorom a formuláre na sebahodnotenie pre účastníkov 

Postup: Učiaci sa sú vyzvaní, aby vyhodnotili svoj výkon za pomoci internetového nástroja: 

1) poskytnúté informácie ma zaujímali, 2) budem dané informácie využívať neskôr, 3) tieto 

aktivity podporovali možnosti na spolprácu, 4) dnes je pre mňa jednoduchšie uchopiť široké 

spektrum infomácií a efektívnejšie sa učím, 5) ľahšie a lepsie si informácie pamätám a používať 

nadobudnuté vedomosti, 6) moja motivácia k učeniu sa vzrástla, 7) efektívnejšie dokážem 

riešiť problémy. 

Vyhodnotenie: Na konci aktivít sa dá celkové hodnotenie dosiahnuť ústnou formou tým, že 

vyhodnotíme nové nástroje a vyvodíme závery z rôznych tém v skupinách. Názory zo skupín 

sa zosumarizujú a odprezentuje sa celkové hodnotenie. Sebahodnotenie umožní učiacim sa, 

aby získali prehľad o sebarozvoji a môžu sa kriticky zhodnotiť 

Ďalšie informácie: Vyskúšajte nástroje v praxi ako educator dospelých. 
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ÚLOHA 1 

Účastníci sa rozdelia do skupín a musia zodpovedať otázky za pomoci Padletu alebo podobnej 

aplikácie. Aplikácia a otázky sa môžu meniť v závisloti od veľkosti skupiny, potrieb učiacich sa 

alebo cieľov edukátora. 

● Čo sme sa naučili? 

● Ako to môžeme implementovať do vzdelávania dospelých? 

● Ktoré nástroje sa dajú využiť pri prístupe orientovanom na učiaceho sa? 

 

ÚLOHA 2. ZAMYSLITE SA 

Na relfexiu použijeme „metódu pavúka”. Učiaci sa by mali vyhodnotiť do akej miery ich daná 

aktivita bavila a ako veľmi v nej uspeli. Následne sa označené body spoja tak, aby sme dosiahli 

výsledok podobný sieti. Je na edukátorovi, koľko bodov použije a či zaznamená aj svoje 

odpovede. 

Otázky:  

● Poskytnuté informácie použijem aj v budúcnosti. 

● Poskytnuté informácie boli pre mňa zaujímavé 

● Je teraz omnoho ľahšie pochopiť ako vytvárať skupiny pomocou sociálnych sietí. 

● Cítim, že vzrástla  moja motivácia naučiť sa viac o možnostiach, ktoré ponúka IKT. 

● V budúcnosti bude využívať poznatky, ktoré sme nadobudli a ktoré sa týkali práv 

používateľa keď sa nahrávajú informácie na sociálne siete. 

● Tieto informácie mi pomôžu zamerať s ana dôležitosť kritického myslenia pri učení. 

● Budem aktívnejší/aktívnejšia pri využívaní sociálnych sietí vo vyučovaní. 

● Táto aktivita zvýšila moje možnosti na spoluprácu. 
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VZDELÁVANIA 
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 3 . 1 ÚVOD 

DIGITÁLNE KOMPETENCIE - RÁMEC 2.0 

Keďže učiteľské povolanie čelí rýchlo sa meniacim požiadavkám, učitelia potrebujú čoraz širší 

a sofistikovanejší súbor kompetencií ako predtým. Najmä všadeprítomnosť digitálnych 

zariadení a povinnosť pomôcť študentom stať sa digitálne kompetentnými si vyžaduje, aby si 

učitelia rozvíjali vlastné digitálne kompetencie. Na medzinárodnej a vnútroštátnej úrovni bolo 

vypracovaných niekoľko rámcov, nástrojov na sebahodnotenie a vzdelávacích programov, 

ktoré opisujú aspekty digitálnych kompetencií učiteľov a pomáhajú im posúdiť ich 

kompetencie, identifikovať vzdelávacie potreby a ponúknuť cielenú špecializovanú prípravu. 

DigCompEdu je vedecky podložený rámec, ktorý môže byť priamo prispôsobený na 

implementáciu regionálnych a národných nástrojov a programov odbornej prípravy. Okrem 

toho poskytuje spoločný jazyk a prístup, ktorý pomôže pri cezhraničnom dialógu a výmene 

osvedčených postupov. Rámec DigCompEdu je určený učiteľom na všetkých stupňoch 

vzdelávania až po vzdelávanie dospelých, vrátane všeobecného a odborného vzdelávania, 

vzdelávania osôb so špeciálnymi potrebami a neformálneho vzdelávania. Jeho cieľom je 

poskytnúť všeobecný referenčný rámec pre tvorcov modelov digitálnych kompetencií, t. j. 

členské štáty, regionálne vlády, príslušné národné a regionálne agentúry, samotné vzdelávacie 

organizácie a verejných alebo súkromných poskytovateľov odbornej prípravy. 1 

 

DigComp 2.0 identifikuje kľúčové zložky digitálnych kompetencií v piatich oblastiach, ktoré 

možno zhrnúť takto: 

 

1. Informačná a dátová gramotnosť: Vyjadriť informačné potreby, vyhľadať a získať 

digitálne údaje, informácie a obsah. Posúdiť relevantnosť zdroja a jeho obsahu. 

Ukladať, spravovať a organizovať digitálne údaje, informácie a obsah. 

2. Komunikácia a spolupráca: Komunikácia a spolupráca prostredníctvom digitálnych 

technológií a zároveň uvedomenie si kultúrnej a generačnej rozmanitosť. Zapojiť sa do 

spoločnosti prostredníctvom verejných a súkromných digitálnych služieb a 

participatívneho občianstva. Spravovať svoju digitálnu identitu a reputáciu. 

3. Tvorba digitálneho obsahu: Zlepšiť a integrovať informácie a obsah do existujúceho 

súboru poznatkov a zároveň pochopiť, ako sa majú uplatňovať autorské práva a 

licencie. Vedieť poskytnúť zrozumiteľné pokyny pre počítačový systém. 

4. Bezpečnosť: Chrániť zariadenia, obsah, osobné údaje a súkromie v digitálnom 

prostredí. Chrániť fyzické a psychické zdravie a poznať digitálne technológie kvôli 

 
1 European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC107466  

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC107466
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sociálnej pohode a sociálnemu začleneniu. Uvedomovať si vplyv digitálnych 

technológií a ich používania na životné prostredie. 

5. Riešenie problémov: Identifikovať potreby a problémy a riešiť problémy a problémové 

situácie v digitálnom prostredí. Využívať digitálne nástroje na inováciu procesov a 

produktov. Udržiavať krok s digitálnym vývojom.2 

 

Viac na: https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework 

 

DigiCompEdu model je online testovací nástroj, ktorý mapuje digitálne kompetencie pomocou 

rámca Digcomp. Výsledok sa tvorí výberom úrovne spôsobilosti v 21 kompetenciách, ktorá vás 

najlepšie vystihuje. Každý stĺpec predstavuje kompetenciu s možným skóre od 0 % do 100 %. 

Čím vyššie je skóre, tým silnejšia je daná kompetencia. Z výsledku teda môžete vidieť, čo je 

potrebné zlepšovať a čo je už dostatočne rozvinuté. 

 

  

 
2 The Digital Competence Framework 2.0 https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework  

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/european-framework-digital-competence-educators-digcompedu
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework
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 3 . 2  VEDIEŤ 

PLÁNOVANIE A MANAŽMENT ČASU 

Učenie sa plánovaniu by malo začať jednoduchšími krokmi a spôsobmi. Je dôležité, aby každý 

pochopil, že plánovanie by malo byť odpoveďou na nasledujúce otázky:: 

● Prečo chcem niečo urobiť 

● Čo chcem dosiahnuť? 

● Kedy to budem robiť? 

●  Ako to urobím? 

● Aké zdroje (učebné pomôcky, informačné zdroje) budem potrebovať? 

● Aké problémy (faktory) môžu brániť dosiahnutiu cieľa? 

● Kto mi bude môcť pomôcť - akým spôsobom a kedy? 

 

Jedna z metód plánovania času je metóda ABC (Paret).  

Na vysvetlenie, Paretov princíp je poznatok (nie zákon), že  the observation (not law) that 

väčšina vecí v živote nie je rozdelená rovnomerne. Môžu sa vyskytnúť nasledovné možnosti:  

● 20% vstupu a snahy tvorí 80% výsledku 

● 20% robotníkov produkuje 80% výroby 

● 20% zákazníkov tvorí 80% príjmu 

● 20% chýb spôsobí 80% porúch 

● 20% funkcií prístroja zabezpečí jeho využívanie na 80%  

● Atď … 

 

 

 

ÚLOHA 1  

V tejto úlohe budete pracovať s nástrojom Jamboard. Tento nástroj je určený na vyjadrenie 

vašich názorov. Teraz každý napíše svoj názor na telefóne (alebo počítači) pomocou aplikácie 

Jamboard. Všetci tieto názory vidia na spoločnej nástenke. 
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Otázky: 1) Ako plánujete svoju budúcu prácu? 2) Čo by vám pomohlo pracovať efektívnejšie? 

3) Aké sú vaše najdôležitejšie činnosti v práci v tomto týždni? 4) Aké zlozvyky vám bránia 

efektívnejšie pracovať? 

 

ÚLOHA 2  

Lucidchart aplikácia. Pomocou tohto nástroja môžete pripraviť rôzne úlohy na spoločnú 

prácu. Učiteľ vám ukáže príklady aktivít. 

 

 

ÚLOHA 3 

DISKUSIA 

Vaša skupina má 10-15 minút na premyslenie a zodpovedanie nasledujúcich otázok. Potom 

budete musieť svoje odpovede prezentovať ako skupina. Môžete si vybrať, ako budete svoje 

odpovede prezentovať: môžete použiť IT nástroj, s ktorým ste sa naučili pracovať na tomto 

kurze, alebo môžete použiť nástroje, ktoré ste poznali predtým. Je pre Vás plánovanie 

náročné? Ste dobrým plánovačom alebo ste osoba, ktorá nemá rada plánovanie? 

1. Aké metódy používate na plánovanie vašich každodenných/týždenných aktivít? 

2. Aké zvyky/veci Vám pomáhajú plánovať si veci efektívne? 

3. Čo by Vám mohlo pomôcť plánovať Váš deň alebo týždeň efektívnejšie? 

4. Sumarizujte päť zručností efektívneho plánovania?  

 

ÚLOHA 4 
 

Kalendár Google slúži na praktické plánovanie času. (Informácie o práci s Google kalendárom 

nájdete nižšie). 

Tom je veľmi zaneprázdnený človek s veľkým záujmom. Prečítajte si o jeho pracovných a 

voľnočasových aktivitách a porozmýšľajte, ako môžete naplánovať Tomov týždeň. Použite 

Google kalendár. Možno by ste mohli dať Tomovi nejakú radu, aby si mohol efektívnejšie 

plánovať svoj čas? Máte na to približne 20 minút. 

 

Kto je Tom? 

Tom má 39 rokov. Je ženatý, má štvorročné dievčatko a o tri mesiace sa mu narodí ďalšie dieťa. 

Tom pracuje na plný úväzok v IT spoločnosti a zároveň poskytuje konzultácie študentom na 

univerzite 6-8 hodín týždenne (môže konzultovať so študentmi aj na diaľku). 

Tom chodí dvakrát týždenne na korepetície zboru (korepetícia trvá približne 1,5 hodiny). 

Zaujíma sa o najnovšiu literatúru vo svojej profesijnej oblasti a rád by sa jej venoval aspoň 2 

hodiny týždenne. Tom tiež tvorí hudbu k operám, táto činnosť je pre neho dôležitá a rád by jej 

venoval niekoľko hodín.  
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Približne 15 minút denne by chcel Tom venovať meditácii: nedávno začal meditovať a všimol 

si, že mu to veľmi pomáha uvoľniť sa a nebyť nervózny.  Muž rád hrá bridž v dobrej spoločnosti 

svojich priateľov a rád by niekedy strávil večer doma hraním bridžu s priateľmi. V súčasnosti 

má Tom nápad investovať na burzách a otvoriť bankové účty pre svoje deti. Táto oblasť je pre 

Toma nová, preto by si chcel nájsť čas, aby sa o ňu zaujímal aspoň niekoľko hodín týždenne. 

Tom rád trávi čas so svojou rodinou: chodí s deťmi do parku, do kaviarne, na rôzne 

podujatia, niekedy organizuje výlety mimo mesta. Jednou z Tomových záľub sú aj najnovšie 

filmy, seriály a knihy. Rád by si našiel čas na sledovanie filmov a čítanie kníh. 

 

AKO PRACOVAŤ S GOOGLE KALENDÁROM 

Ak ste začali plánovať udalosti cez Google kalendár: 

1. V kalendári vyberte z ponuky: 

Kliknite na prázdny časový interval v mriežke kalendára. 

Kliknite „vytvoriť“.  

2. Pridajte názov, dátum a čas. 

3. (voliteľné) Ak chcete vytvoriť udalosť v inom kalendári, ku ktorému máte prístup na 

úpravu, v dolnej časti kliknite na názov kalendára a vyberte ho. 
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PRIDAJTE ČLENOV TÍMU 

Kliknutím na návrh pridáte danú osobu do udalosti. Ak sa nezobrazia žiadne návrhy, zadajte 

celú e-mailovú adresu hosťa. Po pridaní hosťa do udalosti: 

K udalosti sa automaticky pridá video stretnutie v službe Google Meet. 

Kalendár hosťa sa zobrazí vedľa vášho kalendára. 

Ak vytvoríte udalosť v Google kalendári a nedáte hosťom povolenie na úpravu udalosti, 

nemôžu zmeniť dátum alebo čas udalosti vo svojom vlastnom kalendári. 

Pridajte miesto 

Pridajte miesto udalosti: 

Kliknite „pridať umiestnenie“a  zadajte údaje. Automaticky sa zobrazia návrhy.  

 

Pridajte opis udalosti a príloh 

Pridajte opis udalosti: 

1. Kliknite na pole „pridať popis alebo prílohy“. 

2. Pridajte podrobnosti, napríklad kontaktné informácie, pokyny alebo odkazy na vašu 

udalosť. 

3. (Voliteľné) Svoj opis naformátujte tak, že ho zvýrazníte tučným písmom, kurzívou, 

podčiarknete alebo pridáte zoznamy a odkazy. 

Pridajte prílohu: 

1. Kliknite na pole „pridať popis alebo prílohy“. 

2. Kliknite na položku „môj disk“ alebo „nahrať“ a vyberte svoj súbor. 

3. Kliknite na položku „vybrať“ alebo „nahrať“. Váš súbor sa pripojí k udalosti 

Ak ste hotový s vyplnením detailov, uložte udalosť a pošlite pozvánku.  

1. Kliknite „uložiť“.  

2. Vyberte možnosť: 

● Odoslať oznámenie hosťom e-mailom 

● Neodosielať, momentálne upozornenie vynechajte 

● Zrušiť, ak chcete pokračovať v úprave pozvánky 

Zdieľajte a zobrazte kalendáre 

Môžete si vybrať: 

● Vyberte si, či chcete zdieľať kalendár verejne alebo iba s členmi tímu.  
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● Poproste niekoho, aby sa pozrel na váš google kalendár vo webovom 

prehliadači. Môžete získať prepojenie HTML na svoj kalendár a zdieľať ho s 

ľuďmi. 

● Zdieľajte kalendár s konkrétnymi osobami a vyberte, čo môžu vidieť. 

● Zdieľajte svoj kalendár s ľuďmi, ktorí nepoužívajú Google kalendár.  

Reflexia: zhodnoťte svoje výsledky počas tohto stretnutia. Zaškrtnite, nakoľko je každé 
tvrdenie pre vás vhodné. Potom označené body navzájom spojte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Poskytnuté informácie 

využijem v budúcnosti. 

 

 

Táto aktivita 

rozšírila moje 

možnosti 

používania IT 

aplikácií v práci. 

Poskytnuté 

informácie boli pre 

mňa zaujímavé. 

    

Teraz je pre 

mňa 

jednoduchšie 

plánovať svoje 

pracovné a 

voľnočasové 

aktivity. 

 

Teraz lepšie 

chápem, ako 

efektívne 

plánovať svoj čas. 

1 

2 

3 

4 

5 

Mám pocit, že sa zvýšila 

moja motivácia učiť sa o 

aplikáciách na 

plánovanie času. 

 

Tieto informácie mi 

pomôžu poukázať na 

dôležitosť kritického 

myslenia pri učení. 

Získané vedomosti 

využijem v budúcnosti. 
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 3 . 3  POROZUMIEŤ 

ONLINE KOMUNIKAČNÉ NÁSTROJE   

Školiteľ musí byť dnes pripravený na alternatívne metódy vzdelávania a musí byť schopný 

trénovať aj online. Ako vytvoriť príležitosti na online tréning a aké nástroje je vhodné použiť? 

 

ÚLOHA 1 - ÚLOHA NA ROZBEH 

Vytvorte Mentimeter (mentimeter.com) a požiadajte poslucháčov, aby označili, odkiaľ 

pochádzajú (napíšte: Pripnúť na obrázok/Pin on image). Zdieľajte vytvorenú otázku, aby ste 

zistili, odkiaľ sú účastníci (pozrite si príklad obrázku s výsledkami nižšie).  

 
Ukážka výsledkov úlohy na rozbeh 

 

ÚLOHA  2 – RÝCHLE HLASOVANIE 

Vytvorte Mentimeter (mentimeter.com) a požiadajte účastníkov, aby si vybrali svoj obľúbený 

online nástroj na videokonferencie (napíšte: Multiple Choice). Zreflektujte a prediskutujte 

výsledky (pozri príklad výsledkov nižšie). 

 



The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement 

of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible 

for any use which may be made of the information contained therein. 

 
 

 33 
 
 

SLOVAKIA 

 

Ukážka výsledkov rýchleho hlasovania 

 

Podrobné pokyny na vytvorenie Mentimetra 

Ak chcete vytvoriť Mentimeter, prejdite na stránku mentimeter.com, vytvorte si konto a 

vyberte položku Moje prezentácie. 

 

Kliknutím pridáte novú prezentáciu, pomenujete ju a vyberiete vhodný typ. 
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Po výbere typu vyplňte potrebné údaje a zdieľajte Mentimeter vhodnou formou (buď číslom, 

ktoré sa vloží na menti.com pomocou QR-kódu alebo odkazom). 
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ÚLOHA 3 – DISKUSNÉ FÓRUM 

Po seminári o rôznych nástrojoch online konferencií vytvorte diskusné fórum Tricider 

(tricider.com) o výhodách a nevýhodách nástrojov online tréningu (pozri príklad obrázka 

nižšie). Zistite, aký majú účastníci školenia názor na rôzne online konferenčné nástroje. 

 

Príklad obrázku diskusného fóra 

 

Podrobné pokyny na vytvorenie Tricider-u 

Ak chcete vytvoriť Tricider, prejdite na stránku tricider.com. Môžete si vybrať, či si chcete 

vytvoriť účet alebo nie, môžete si vytvoriť fórum aj bez účtu. Odporúča sa však vytvoriť si účet, 

aby ste mali neskôr prístup k vytvorenému obsahu. 

Na začiatok vytvorte otázku, ktorú chcete položiť. Pre pomoc si môžete pozrieť video. 
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Ak chcete poskytnúť nejaké nápady na začiatok, poskytnite ich, ak chcete, aby účastníci 

vzdelávania začali od prázdnej stránky, prejdite na zdieľanie. 

 

Ak chcete pridať nápady, kliknite na zelené tlačidlo a vložte nápad. Máte možnosť pridať Vaše 

meno alebo nie, pridať obrázok a popis. 



The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement 

of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible 

for any use which may be made of the information contained therein. 

 
 

 37 
 
 

SLOVAKIA 

 

 

Účastníci školenia môžu pridať vlastné nápady alebo začať komentovať už poskytnuté nápady. 

O všetkých nápadoch a argumentoch sa môže neskôr hlasovať. 

 

Ak chcete zdieľať vytvorený Tricider, kliknite na Share and Invite a zdieľajte ho vhodným 

spôsobom. 
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 3 . 4  APPLIKOVAŤ 

SOCIÁLNE MÉDIÁ AKO NÁSTROJ 

Rôzne sociálne médiá sa stali neoddeliteľnou súčasťou spoločnosti. Na sociálnych sieťach má 

používateľ k dispozícii neobmedzené komunikačné možnosti a veľký tok informácií. Je dôležité 

naučiť školiteľov zmysluplne využívať sociálne siete, povzbudiť ich k tejto aktivite a poskytnúť 

im dobré príklady toho, ako môžu siete využiť pri vzdelávaní. 

 

ÚLOHA 1  

Aplikácia Padlet (myšlienková mapa). Ako s ňou pracovať? 

Príprava na aktivity s aplikáciou Padlet. Školiteľ sa zaregistruje na stránke www.padlet.com, 

vyberie položku Make a Padlet (Vytvoriť Padlet). 

 

Školiteľ si vyberie grafickú verziu: 

 

V ďalšom kroku sa otvorí tabuľa Padlet, vyberte položku Ďalej, môžete písať, kliknite na 

tlačidlo Pridať položku – Add entry:     

 

V zobrazenom okne školiteľ zadá otázku: 
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Môžete vyjadriť svoj názor na túto problematiku pomocou Padletu.Potom sa učiteľ podelí o 

nástenku Padletu s vami všetkými. Vyberte položku Zdieľať - Share, vyberte položku Získať QR 

kód -  Get QR Code. 

 

  

 

Prihlásite sa naskenovaním kódu QR alebo otvorením odkazu zaslaného učiteľom. 

Ak chcete zaznamenať  odpoveď, vyberte . Teraz napíšte odpovede, ktoré sú 

viditeľné pre všetkých. 

INŠTRUKCIE: Máte otázky, na ktoré musíte odpovedať. Pomocou aplikácie padlet na 

telefónoch alebo počítačoch môžete diskutovať a písať odpovede na otázky. Na túto úlohu 

máte 10-15 minút.  

Školiteľ a celá skupina uvidia odpovede na tabuli.  
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ÚLOHA 2 

 

DISKUSIA 

Vidíte otázky napísané na tabuli. Na zodpovedanie týchto otázok máte 10-15 minút. 

Potom vaša skupina vyjadrí spoločný názor.  

 

1. Ktorá je vaša obľúbená sociálna sieť? Koľko času trávite jej používaním? 

2. Musí byť pedagóg dospelých aktívny na sociálnych sieťach? Zdôvodnite svoj názor. 

3. Aké témy sociálnych sietí pomáhajú aktivizovať kritické myslenie? 

 

ÚLOHA 3 

 

ÚLOHA ZAMERANÁ NA SOCIÁLNE SIETE: 

Vy (ako malá skupina) máte úlohu: "Musíte vytvoriť skupinu na Facebooku, ktorá pomáha 

rozvíjať schopnosti kritického myslenia a je zaujímavá, nie nudná. Aké sú kľúčové faktory pri 

vytváraní a udržiavaní tejto skupiny?" Nižšie si môžete prečítať text o sociálnych sieťach a 

vytvorení úspešného profilu.  

Na vypracovanie tejto úlohy máte približne 25 až 35 minút. Potom musíte predstaviť svoju 

skupinu na Facebooku. Ostatné skupiny a školiteľ vám môžu klásť otázky.  

Sociálne siete sú odrazom skutočného života. Práca a učenie sa na diaľku, ako zmysluplne 

využívať sociálne siete. Sociálne siete sú odrazom nášho reálneho života. Zdieľame v nich 

dôležité úspechy alebo momenty každodenného života. Často si predstavujeme, že sociálne 

siete sú prostriedkom na opätovné stretnutie so starými priateľmi a známymi, na vychutnanie 

si toho, čím žije filmová alebo hudobná hviezda, ktorú máme radi, na zdieľanie informácií 

alebo reklamy, na ktorej nám záleží. Pracovať a učiť sa na diaľku znamená komunikovať najmä 
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vo virtuálnom priestore a na sociálnych sieťach. Obľúbené sociálne siete sú často kritizované 

pre ich návykové účinky alebo skreslené množstvo informácií v toku správ, škody, ktoré 

spôsobujú, a potrebu "digitálnej detoxikácie". Sú sociálne siete naozaj len škodlivé? Okrem 

všetkých zjavných výhod a príležitostí sa sociálne siete môžu stať hrozbou pre naše súkromie 

a bezpečnosť, ak sa nedokážeme chrániť. Preto si musíte byť vedomí hrozieb, aby ste pri 

každom stlačení tlačidla "zdieľať" mysleli na to, ku komu sa tento záznam dostane. Zabezpečíte 

si tak bezpečné používanie sociálnych sietí. Počas karantény internet a sociálne siete 

prispievajú k možnosti pracovať a študovať na diaľku, komunikovať s priateľmi a kolegami a 

nájsť si zábavu bez toho, aby sme museli opustiť domov. Počas tohto obdobia je teda pozitívny 

vplyv komunikácie vo virtuálnom priestore na život ľudí citeľnejší. Komunikácia, zdieľanie 

informácií a skúseností sú neustále podporované v záujme efektívnosti a rastu. Sociálne siete 

sú skvelým priestorom na výmenu informácií - môžete zverejňovať verejné správy, dopisovať 

si, komunikovať pomocou audio- a videohovorov a diskutovať v súkromných skupinách. 

Citlivé sociálne otázky v sociálnych sieťach. Špeciálne algoritmy sociálnych sietí. Informačné 

bubliny. Bezpečné používanie sociálnych sietí. Vo virtuálnom priestore môže byť jednoduchšie 

vyjadrovať svoje názory na aktuálne a citlivé sociálne otázky a zapájať sa do diskusií. Na to, 

aby ste mohli verejne vyjadriť svoj názor, je potrebný čas na premýšľanie a jasnú formuláciu 

myšlienok, na zverejnenie zdrojov informácií. Môžete tu sledovať spoľahlivé zdroje týkajúce 

sa vašej profesie alebo štúdia a dozvedieť sa najdôležitejšie správy. Je dôležité, aby ste 

nadväzovali kontakty s ľuďmi, ktorí sa môžu podeliť o vedomosti - s podobne zmýšľajúcimi, 

známymi odborníkmi vo vašom odbore. Je dôležité pochopiť, ako si vybrať ľudí, ktorých chcete 

"sledovať", a správy, ktoré chcete čítať. 

Správnym využívaním možností, ktoré poskytujú sociálne siete, môžete ľudí priamo 

ovplyvňovať prostredníctvom dostupných informácií. Nie je žiadnym tajomstvom, že špeciálne 

algoritmy sociálnych sietí generujú obsah na základe individuálneho konania vo virtuálnom 

priestore - podľa vašich záľub sa vám sociálne siete snažia poskytnúť informácie o tých témach, 

ktoré sú pre vás dôležité. Tým sa vytvára "informačná bublina". Záujem o čo najviac rôznych 

tém a to, čo pomáha rásť, otvára cestu širšiemu toku informácií. 

Sociálne siete sú kľúčové ako nástroj vzdelávania. Ich zodpovedné používanie vám nielen 

pomáha komunikovať virtuálne, ale poskytuje aj priamy prístup k mnohým najnovším a 

najspoľahlivejším zdrojom vzdelávania, ktoré sú pre učiacich sa prijateľnejšie. Učenie so 

zapojením sociálnych sietí nielenže poskytuje väčšiu motiváciu a podporuje hlbšie zapojenie, 

ale prispieva aj k rozvoju kritického myslenia, schopnosti argumentovať a schopnosti riešiť 

problémy. 

Sociálne siete sa neustále menia a prispôsobujú zvyklostiam spotrebiteľov. Je zrejmé, že majú 

veľký vplyv na každodenný život, preto je dôležité im porozumieť a správne ich využívať. 

Ako bezpečne používať sociálne siete?  
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- Kontrolujte zverejňované informácie. Na sociálnych sieťach, ako je Facebook, môžete použiť 

nastavenia ochrany súkromia, ale je dobré uistiť sa, že všetci vaši priatelia sú tí, za ktorých sa 

vydávajú. 

- Nezverejňujte informácie, ktoré sú pre vás nepohodlné. Digitálne informácie nie sú papier, a 

keď sa zverejnia, môžu sa bleskovo rozšíriť. 

Účinné spôsoby vytvárania a používania profilu školiteľa a tvorby obsahu . Tu je niekoľko 

pravidiel, ako vytvoriť profil na Facebooku: 1) vyberte si zaujímavé, pútavé a relevantné titulné 

a profilové fotografie; 2) vytvorte si meno používateľa, ktoré znie dobre. Vaše používateľské 

meno je zároveň adresou URL vašej facebookovej stránky, preto mu venujte pozornosť; 3) 

popíšte svoju činnosť na stránke, ide o krátky opis, ktorý sa zobrazuje vo výsledkoch 

vyhľadávania na Facebooku. Malo by to byť len niekoľko viet (maximálne 255 znakov), takže 

sa tu príliš nerozvíjajte, ale premyslite si, aké kľúčové informácie o sebe chcete poskytnúť; 4) 

pridajte kontaktné údaje, ktoré chcete zverejniť, vrátane telefónneho čísla, webovej stránky a 

e-mailu alebo poštovej adresy; môžete tiež napísať informácie o oblasti činnosti alebo školení; 

5) ak chcete, aby bol váš profil navštevovaný a získal viac lajkov a zobrazení, musíte aspoň 

niekoľkokrát týždenne nahrať nový príspevok. 

Tvorba obsahu: V prípade, že ste sa rozhodli vytvoriť profil, ktorý by mal byť v súlade s 

pravidlami pre tvorbu obsahu, je potrebné, aby ste ho vytvorili. Skôr ako pozvete ľudí na svoju 

stránku na Facebooku, mali by ste najprv zverejniť zaujímavý obsah. Môžete vytvoriť niekoľko 

vlastných príspevkov alebo zdieľať správy s inými používateľmi. Uistite sa, že informácie, ktoré 

zverejníte, budú pre vašich návštevníkov prínosom a že informácie súvisia s vašimi cieľmi. 

Pozvite existujúcich priateľov na Facebooku, aby zdieľali stránku. Vytvorenú stránku je vhodné 

propagovať na vašich ďalších webových stránkach, Instagrame, Twitteri, Telegrame, Youtube 

alebo iných sociálnych sieťach. Pri písaní kontaktných informácií pridajte odkazy na sociálne 

siete. Môžete požiadať svojich priateľov, aby o vás napísali pozitívne recenzie skôr, ako tieto 

recenzie začnú písať všetci ostatní čitatelia vašej stránky. 

Sociálne médiá a zákon ( dôležité veci, ktoré by ste mali vedieť). Rôzne právne problémy v 

oblasti sociálnych médií vznikajú, keď používatelia webových stránok zdieľajú obsah online na 

rôznych platformách, ako sú Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Instagram, Wikipedia atď. 

Všetci žijeme v dobe sociálnych médií. Rôzne právne problémy v oblasti sociálnych médií 

vznikajú, keď používatelia webových stránok zdieľajú obsah online na rôznych platformách, 

ako sú Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Instagram, Wikipedia atď. Zákony sociálnych 

médií sa týkajú toho, kto je vlastníkom zdieľaného obsahu, kedy a kde je zdieľanie vhodné a 

aké obmedzenia môžu byť na zdieľanie uvalené. Tu je päť dôležitých vecí, ktoré vás môžu 

ochrániť pred problémami, pokiaľ ide o rôzne platformy sociálnych médií: 1) Online súťaže a 

propagačné akcie. Pozrite si podmienky používania služieb alebo iné podobné usmernenia 

zverejnené platformou, ktorú používate. Sú to pravidlá, ktoré treba dodržiavať. Facebook má 

niekoľko veľmi konkrétnych usmernení. Propagačné akcie sa môžu spravovať na stránkach 

alebo v rámci aplikácií na Facebooku. Osobné časové osi sa nesmú používať na spravovanie 
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propagačných akcií (napr. nie je povolené "zdieľať na svojej časovej osi, aby ste mohli vstúpiť" 

alebo "zdieľať na časovej osi svojho priateľa, aby ste získali ďalšie vstupy")."; 2) Recenzie. 

Stránky ako Yelp umožňujú používateľom zdieľať svoje skúsenosti a poskytovať hodnotenia 

rôznych podnikov. Negatívne hodnotenia môžu byť škodlivé a niektorí majitelia podnikov sa 

môžu mať pred týmito recenznými stránkami na pozore; 3) Prezentácie a propagácie tovarov 

a služieb odmeňovanými osobami. Keď blogeri a iní píšu online o produktoch a službách, 

kľúčové je zverejnenie informácií. Ak im spoločnosť zaplatila a/alebo im bezplatne poskytla 

tovar a oni potom o tomto tovare napísali, tento vzťah musí byť zverejnený spôsobom, ktorý 

je pre čitateľa jasný; 4) Fotografie. Sociálne médiá a zákon sa často stretávajú, keď ide o 

fotografie, ktoré sa zdieľajú online. Roztomilé obrázky zvieratiek, mačiek a krásne zdobených 

tort môžu byť neodolateľné. Nielenže si ich chceme pozrieť, ale chceme sa o ne podeliť so 

svojimi priateľmi. Predtým, ako použijete tento obrázok, nepredpokladajte, že je váš len preto, 

že ste ho našli online. Na mnohé, ak nie na väčšinu fotografií sa vzťahujú autorské práva a 

vlastní ich osoba, ktorá fotografiu vytvorila. Skôr ako ju použijete, skúste nájsť zdroj a vyžiadať 

si povolenie; 5) Práva zamestnancov. Zamestnávatelia by sa mali zamyslieť, než sa rozhodnú 

prepustiť zamestnancov na základe negatívnych komentárov na sociálnych sieťach. Podobne 

ako v prípade spotrebiteľov, ktorí majú právo písať negatívne recenzie o podniku online, aj 

zamestnanci môžu mať niekedy právo vyjadrovať sa o svojich zamestnávateľoch online. 

 

Reflexia: Vyhodnoťte svoje výsledky počas tohto stretnutia. Zaškrtnite, nakoľko je každé 

tvrdenie pre vás vhodné. Potom označené body navzájom spojte. 
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Poskytnuté informácie 

využijem v budúcnosti. 

 

Táto aktivita rozšírila 

moje vedomosti (o 

výhodách a 

nevýhodách 

sociálnych sietí 

Poskytnuté informácie boli 

pre mňa zaujímavé. 

    

Budem aktívnejšie 

využívať sociálne siete 

vo vyučovaní. 

Teraz je pre mňa jednoduchšie 

pochopiť, ako vytvoriť skupinu v 

sociálnej sieti 1 

2 

3 

4 

5 

Mám pocit, že sa zvýšila 

moja motivácia učiť sa o 

možnostiach, ktoré 

ponúkajú sociálne siete. 

Tieto informácie mi 

pomáhajú poukázať na 

dôležitosť kritického 

myslenia vo vyučovaní. 

Získané vedomosti o 

pravidlách práv 

používateľov využijem pri 

nahrávaní informácií na 

sociálne siete. 
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 3 . 5 ANALYZOVAŤ 

PROSTRIEDKY PRE PRÁCU V TÍMOCH A K SPÄTNEJ VÄZBE 

Ako používať online nástroje na brainstorming, prácu v tímoch a k získavaniu spätnej väzby? 

Pre úlohy 1 a 3 sa pozrite na pokyny a ich jednotlivé kroky z kapitoly 3 (pre učiacich sa). 

Inštrukcie na použitie Padletu v úlohe 4 pozrite kapitolu 4 vyššie v tomto manuáli. 

 

ÚLOHA  1, DISKUSNÁ SKUPINA 

Vytvorte diskusnú skupinu na Tricider (tricider.com), aby ste zhrmoaždili názory a predstavy 

učiacich s ana oblasť edukátora dospelých v dnešných dňoch: akým výzvam čelí? Pridajte 

myšlienky, argumenty a hlasujte (pozrite sa na príklad nižšie). 

 

 
Príklad s ukážkou diskusie. 

 

ÚLOHA 2, MAPOVANIE MYSLE (MIND MAPPING) 

Vytvorte online kolaboratívnu pojmovú mapu (mindmeister.com, coggle.it, mindmup.com), 

aby ste zhromaždili informácie o pupolárnych online nástrojoch, ktoré používajú učiaci sa. 

Pozrite s ana výsledky spoločne a zistite, ktoré sú najpoužívanejšie nástroje (príklad výsledkov 

je nižšie) 

https://www.tricider.com/
https://www.mindmeister.com/
https://coggle.it/
https://www.mindmup.com/
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Príklad s ukážkou diskusie (prostredníctvom Mindmeister) 

 

K tomu, aby sme vytvorili online kolaboratívnu pojmovú mapu využite mindmeister.com. 

vytvorte si účet a začnite tvoriť novú pojmovú mapu. Ak mate záujem o konkrétny typ, 

môžete použiť jeden z príkladov, ktoré sú k dispozícií. 

 

 

 

Aby ste novú pojmovú mapu vytvorili, musíte ju najskôr nazvať. Prosím, použite inštrukcie na 

obrazovke. 

Na to, aby ste pridali údaje, kliknite na modrú+klávesu v pravej strane obrazovky. Môžete 

dopĺňať texty, farby, emotikony, meniť štýly a podobne. Taktiž sa dajú dodávať obrázky, 

videá, súbory a podobne. Pridaná poznámka sa objaví pri tom rámčeku, ktorý bol naposledy 

aktívny. 

https://www.mindmeister.com/
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Aby ste zdieľali pojmovú mapu, poďte späť k prístrojovému panelu a vyberte „Zdieľať”. 
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Pojmovú mapu môžete buď zdieľať s ľuďmi buď prostredníctvom ich e-mailových adries 

alebo zvoľte „vytvoriť link” a môžete ju zdieľať prostredníctvom vytvoreného linku. 
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ÚLOHA 3, SLOVNÝ MRAK 

Vytvorte mrak zo slov (mentimeter.com, wordclouds.com), aby ste prostredníctvom metódy 

brainstorming vyjadrili názor na zručnosti a emócie, ktoré máte vo svojom tréningu (pozrite 

sa na príklad nižšie). 

 

 

Príklad s ukážkou na mrak zo slov (Mindmeister) 

 

 

ÚLOHA 4, SPÄTNÁ VÄZBA NA PADLETE 

Vytvorte padlet (padlet.com), aby ste zhromaždili spätnú väzbu na rôzne aspekty vášho 

tréningu. 

 

 

  

https://www.mentimeter.com/
https://www.wordclouds.com/
https://padlet.com/
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 3 . 6  HODNOTIŤ A TVORIŤ 

Aj  pre fázu hodnotenia si môžete zvoliť online formu ako alternatívu. Ak ste sa rozhdoli pre 

online verziu, môžete použit Padlet alebo Google Forms alebo MS Forms. Na Padlete môžete 

vytvoriť tabuľu (board) na to, aby ste zozbierali hodnotenia. K tomu najlepšie slúžia tzv. shelf 

layout alebo tabuľkové formuláre. Ak ich použijete, informácie budú organizovanejšie. 

 

 

 Harmonogram Online 
komunikačné 
prostriedky 

 

Sociálne médiá  
Tímová práca a 

nástroje pre 
spätnú väzbu 

 

emócie     

zrozumiteľnosť 
 

    

zapojenie 
 

    

použiteľnosť 
 

    

trvanie 
 

    

kreativita 
 

    

Spojenie so 
skutočným 
životom 
 

    

užitočnosť 
 

    

Komentáre 
 

    

 
 

.  
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Ak vás viac zaujíma aj štatistika a vizuálna podoba výsledkov, môžete použiť Formy so 

škálami otázok, ako vidno na obrázku nižšie. Tu nájdete vhodnú formu a škálu otázok a dá sa 

z toho vygenerovať merateľný výsledok. Výsledky sa môžu následne zdieľať prostredníctvom 

projektora na obrazovku a môžete o nich diskutovať. 

 

 

 

Prostriedky pre sebahodnotenie sat u dajú taktiež násjť a použiť, pozrite s ana kapitolu 2 a 4 

v príručke pre účastníkov.  
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 3 . 7  SUMARIZUJTE 

ÚLOHA 1 

 

Vašea malá skupinka musí odpovedať na otázky, pričom využije Padlet alebo podobnú 

aplikáciu. Následne prezentuje svoje odpovede v rámci skupiny. 

● Čo sme sa naučili? 

● Ako to môžeme implementovať do vzdelávania dospelých? 

● Ktoré nástroje sa dajú využiť pri prístupe orientovanom na učiaceho sa? 
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ÚLOHA 2. ZAMYSLITE SA 

Vyhodnoťte svoje výsledky zo všetkých sekcií. Zakliknite ten výrok, ktorý je podľa Vás 

najvhodnejší. Následne navzájom pospájajte označené body. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poskytnuté informácie 

použijem aj v budúcnosti 
Poskytnuté informácie boli 

pre mňa zaujímavé 

 

 

Táto aktivita zvýšila 

moje možnosti na 

spoluprácu. 

 

    

Budem 

aktívnejší/aktívnejšia 

pri využívaní 

sociálnych sietí vo 

vyučovaní 

Je teraz omnoho ľahšie 

pochopiť ako vytvárať skupiny 

pomocou sociálnych sietí 
1 

2 

3 

4 

5 

Cítim, že vzrástla  

moja motivácia naučiť 

sa viac o 

možnostiach, ktoré 

ponúka IKT 

Tieto informácie mi 

pomôžu zamerať s ana 

dôležitosť kritického 

myslenia pri učení V budúcnosti bude 

využívať poznatky, ktoré 

sme nadobudli a ktoré sa 

týkali práv používateľa 

keď sa nahrávajú 

informácie na sociálne 

siete. 

 


