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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Témou stretnutia Pedagogického klubu učiteľov predmetov dejepis, občianska náuka a geografia 

bola výmena skúsenosti pedagógov, ktorí využívajú  Datakabinet vo vyučovacom procese 

spoločensko-vedných predmetov a geografie so zameraním  na rozvoj čitateľskej gramotnosti.  

Stretnutie sa zameralo aj na poukázanie  možností využitia elektronického materiálu vo vyučovaní 

dejepisu, občianskej náuky a geografie 

 

 

Kľúčové slová:  

Datakabinet, Online-vzdelávanie v spoločensko- vedných predmetoch a geografií, čitateľská 

gramotnosť, internetové vzdelávacie portály 

https://gsfalev.sk/clanok/kluby/


12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

- Otvorenie 

- Privítanie prítomných  členov Ped. klubu DEJ-OBN-GEG 

- Webový portál Datakabinet.sk a jeho využitie vo vyučovaní 

- Úskalia a výhody využitia internetových materiálov a portálov 

- Diskusia o možnostiach zlepšenia, návrh spoločných odporúčaní pre prax 

- Záver 

 

Po otvorení  sa prítomní členovia pedagogického klubu oboznámili s problematikou 

zasadnutia, ktorou bolo využitie webového portálu Datakabinet vo vyučovaní spoločensko-vedných 

predmetov a geografie, možnosťami jeho využitia, rezervami, ako aj podnetmi či nápadmi. 

Koordinátorka klubu PhDr. Soňa Polláková prítomných členov ped. klubu oboznámila so 

skutočnosťou, že tak jednotliví učitelia, ako aj škola ako taká,  má aktivovaný prístup do portálu 

www.datakabinet.sk prostredníctvom registračného kódu, za ktorý škola zaplatila predplatné, čím 

jej a jej jednotlivým pedagógom bolo umožnené využívanie všetkých materiálov na tomto portáli. 

Prítomní členovi boli oboznámení so štruktúrou tohto portálu, možnosťami jeho využitia tak po 

jednotlivých predmetoch, ako aj podľa vzdelávacích oblastí – Človek a spoločnosť, človek a príroda 

atď. , ktoré umožňujú aj využitie materiálov s prepojením medzipredmetových vzťahov.  

Pedagógovia spoločne identifikovali niektoré  nedostatky portálu: materiály, ktoré sú 

k dispozícií, sú hlavne koncipované pre potreby vyučovania na základnej škole (hlavne pre prvý 

stupeň). Materiálov pre stredné školy resp. gymnázia ako také je pomenej, čo však nebráni tomu, 

aby aj učitelia samotní prispeli k vytvoreniu takýchto materiálov, prípadne si upravili materiály pre 

základnú školu pre potreby gymnazistov. Veľa materiálov je spracovaných formou pracovných 

listov, farebných tabuliek, ktoré je potrebné pre žiakov vytlačiť, čo vedie k zvýšeným finančným 

výdavkom pre školu. Potešiteľné je, že sa však nájdu aj interaktívne kvízy, materiály pre 

interaktívnu tabuľu, edukačné videá. 

Dominujú však predmety prírodovedného charakteru a anglického jazyka, čím sú možnosti 

využitia datakabinetu pre učiteľov spoločensko-vedných predmetov na gymnáziu  trochu 

obmedzené.  V závere sa prítomní členovia pedagogického klubu zhodli na tom, že aj tento portál 

môže výrazne napomôcť učiteľom vo vyučovaní (najmä na nižšom stupni gymnázia – teda v príme 

až kvarte), tým, že uprednostňuje kreatívne spôsoby vyučovania, IKT, materiály zamerané na rozvoj 

kritického myslenia a čitateľskej gramotnosti. 

 

 

 

http://www.datakabinet.sk/


13. Závery a odporúčania: 

 

− Na každej vyučovacej hodine klásť dôraz na čítanie s porozumením a rozvoj kritického 

myslenia 

− Využívať možnosti a ponúkaný materiál na portáli www.datakabinet.sk pri vyučovaní 

− Rozvíjať kreativitu žiakov, variovať učebný materiál 

− Zohľadniť žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na vyučovaní 

a prispôsobiť učebný materiál ich potrebám aj prostredníctvom internetových portálov 

(napr. interaktívne učebnice namiesto klasických, videá, animácie na vysvetlenie učiva 

a pod. 

− IKT pomáhajú dosiahnuť ciele dejepisného, spoločenskovedného učenia. aby dejepis, 

občianska náuka i geografia boli pre žiakov zaujímavé a pútavé, poskytovali im aktuálny 

prehľad najnovších historických, spoločenskovedných a geografických  poznatkov, naučil 

ich premýšľať o dobre a zle, viedli ich k vytváraniu vlastných postojov k historickým 

udalostiam, prekonávali transmisívnu výučbu a plnili ciele, ktoré budú vytvárať kľúčové 

kompetencie žiaka 

− Snažiť sa včleniť ponúkané materiály na internetovom portáli datakabinet.sk  do 

vyučovania dejepisu, občianskej náuky a geografie čo možno najviac s cieľom lepšieho 

sprístupňovania nových vedomostí a zručností, zaktivovania žiakov, ozvláštnenia 

a zatraktívnenia vyučovacích hodín, a tým aj skvalitnenia celého edukačného procesu. 
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Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

 

 

Prioritná os:  Vzdelávanie  

Špecifický cieľ:  1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku 

kvali tnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a 

kompetencie detí  a  žiakov  

Prij ímateľ:  Gymnázium sv. Františka Assiského Levoča 

Názov projektu:  Kvalitné vzdelávanie = úspešný študent 

Kód ITMS projektu:  312011V398 

Názov pedagogického klubu:  Pedagogický klub učiteľov DEJ -OBN-GEG 

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: online - videokonferencia 

Dátum konania stretnutia: 16. 03. 2020 

Trvanie stretnutia: od 14:00  hod. do 17:00 hod.  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. PhDr. Soňa Polláková 
 Gymnázium sv. Františka 

Assiského, Kláštorská 24, Levoča 

2. Mgr. Valéria Marťáková 
 Gymnázium sv. Františka 

Assiského, Kláštorská 24, Levoča 

3. Mgr. Valéria Václavová 
 Gymnázium sv. Františka 

Assiského, Kláštorská 24, Levoča 

4. Mgr. Ľubomír Dravecký 
 Gymnázium sv. Františka 

Assiského, Kláštorská 24, Levoča 

 

 


