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Príloha 6 – Hodnotiaci protokol stáže pre cvičného učiteľa ...................................................... 31 

 

 



6 

 

Úvod 

Digitálne technológie sa stávajú bežnou súčasťou vzdelávania. Jednotlivé školy a učitelia sa však 

líšia v úrovni implementácie technológií do vyučovacieho procesu, a preto ani študenti učiteľstva 

nemajú vždy v rámci bežnej pedagogickej praxe rovnocenné možnosti oboznámiť sa použitím 

rôznorodých technológií vo vyučovaní. Cieľom tejto stáže je zaplniť túto medzeru a ponúknuť 

študentom bakalárskeho aj magisterského stupňa štúdia učiteľstva rozvíjať svoje digitálne a didaktické 

kompetencie a oboznámiť sa s generickými aj predmetovo-špecifickými digitálnymi technológiami. 

Tento metodický materiál je určený pre cvičných pedagogických zamestnancov a študentov 

učiteľstva ako podklad k realizácii pedagogickej stáže v učiteľskej príprave. Stáž je zameraná na rozvoj 

kompetencií spojených s používaním digitálnych technológií v prezenčnej a dištančnej forme výučby 

na rôznych stupňoch vzdelávania a v rámci rôznych vyučovacích predmetov a vzdelávacích oblastí. 

 

 
Obr. 1 Slovný mrak – vzdelávacie aplikácie 
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1  Teoretické východiská 

Väčšina našich žiakov na základných a stredných školách vyrastá od útleho detstva v prítomnosti 

digitálnych technológií. Mnohí si už nedokážu predstaviť každodenný život bez dotykových displejov, 

sociálnych sietí, či pripojenia na internet. Tieto skúsenosti formujú aj spôsoby, akými sa deti učia, 

selektujú a spracúvajú informácie. Pred dvadsiatimi rokmi napísal M. Prensky (2001) článok  

o digitálnych domorodcoch a digitálnych prisťahovalcoch, v ktorom poukázal na to, že tzv. digitálna 

generácia detí sa učí inak. Digitálnych domorodcov opísal nasledovne (Prensky, 2001): 

• učia sa inak – aktívne a zážitkovo, 

• s technológiami narábajú automaticky a intuitívne, 

• hovoria jazykom technológií, 

• majú k technológiám pozitívny postoj, 

• nerozlišujú výrazne medzi hrou a učením, 

• simultánne riešia viac úloh s použitím viacerých technológií, 

• nie sú len pasívnymi používateľmi, aktívne a prirodzene prispievajú do digitálneho sveta.  

 

Napriek tomu, že koncept digitálnych domorodcov viacerí autori spochybnili (pozri napr. Selwyn, 

2009; Lei, 2009 alebo Spitzer, 2012), dnes už zrejme nikto nepochybuje o tom, že digitálne technológie, 

ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou nášho života, musia byť aj súčasťou vzdelávacieho procesu  

v školách. Tých, čo ešte odolávali zavedeniu technológií do svojich tried zrejme presvedčilo vyučovanie 

počas pandémie COVID-19, kedy boli učitelia po celom svete prinútení prakticky zo dňa na deň začať 

učiť dištančne pomocou rôznych hardvérových aj softvérových riešení. 

Mnohí učitelia však na túto situáciu neboli pripravení nielen po stránke technickej, ale ani po 

stránke kompetencií spojených so vzdelávaním s podporou digitálnych technológií. Navyše sa pre 

mnohých učiteľov používanie technológií spája s určitou mierou neistoty a stresu (Kubišová  

& Lemešová, 2019). Preto je na mieste venovať osobitný priestor rozvoju digitálnych kompetencií 

budúcich učiteľov už v rámci ich pregraduálnej prípravy. 

V rámci prezenčnej aj dištančnej výučby (Obr. 2) majú digitálne technológie svoj priestor a viaceré 

výhody. Podľa britského odborníka na vyučovanie psychológie M. Jarvisa (2006, 2011) digitálne 

technológie vo vyučovaní: 

• šetria čas aj peniaze (menej papierových materiálov, kopírovania, možnosť veľmi ľahko modifikovať 

alebo opätovne využiť už vytvorené materiály a pod.), 

• zamestnávajú žiakov a udržujú ich pozornosť, 

• formujú „prenositeľné“ zručnosti (zručnosti pre život, použiteľné aj v iných kontextoch), 

• vytvárajú priestor pre zážitok úspechu, 

• zaraďujú do výučby každého (aj chorých a žiakov s rôznymi znevýhodneniami). 

 



8 

 

V prezenčnej výučbe možno nie sú digitálne technológie nevyhnutné, no ako M. Jarvis (2006, 

2011)  uvádza, dobré použitie digitálnych technológií pravdepodobne prezenčnú výučbu zlepší, ale 

nesprávne či nevhodné použitie ju skôr zhorší. V dištančnom, kombinovanom či hybridnom vyučovaní 

sa však v súčasnosti už bez digitálnych technológií nezaobídeme. Aby bolo vyučovanie vo všetkých 

formách efektívne, je dôležité vedieť vybrať správnu technologickú podporu, aby rešpektovala 

špecifiká danej formy výučby (pozri ďalej Tab. 1), ciele vzdelávania aj osobitosti danej cieľovej skupiny. 

 

 
Obr. 2 Vyučovanie s podporou digitálnych technológií 

 

Kvalitu a efektivitu výučby s podporou technológií ovplyvňujú viaceré činitele: dostupnosť 

hardvérového vybavenia v škole, kvalita a dostupnosť vhodných softvérových aplikácií  

a v neposlednom rade aj spôsobilosti a skúsenosti vyučujúcich s takýmto typom výučby. M. J. Koehler 

a P. Mishra (2009)   považujú zavádzanie digitálnych technológií do škôl za komplexný a náročný proces 

najmä preto, že digitálne technológie sa svojimi charakteristikami výrazne líšia od tradičných školských 

technológií (niekedy nazývaných aj analógové technológie). Kým použitie tradičných technológií ako je 

napr. mikroskop alebo spätný projektor je stabilné, transparentné a viac-menej nemenné, digitálne 

technológie a softvérové aplikácie podliehajú rýchlym zmenám v čase, možno ich využiť variabilným 

spôsobom a princípy ich fungovania často ostávajú pre používateľov utajené. Tieto vlastnosti sťažujú 

učiteľom zavádzanie technológií do vyučovacieho procesu. Preto sa kladie stále väčší dôraz na 

začlenenie znalosti technológií a ich použitia vo výučbe do konceptu učiteľských kompetencií, napr. 

vychádzajúc zo Shulmannovej koncepcie pedagogickej (didaktickej) znalosti obsahu (angl. pedagogical 

content knowledge), ktorý možno doplniť o tretiu – technologickú dimenziu (Obr. 3). Prienikom 

všetkých troch dimenzií je tzv. technologicko-pedagogická (didaktická) znalosť obsahu. Teda v aplikácii 

do vyučovania psychológie ide o schopnosť učiteľa didakticky spracovať, analyzovať a prezentovať 
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vedecké poznanie transformované do obsahu učiva psychológie s použitím dostupných digitálnych 

zdrojov a technológií1.  

 Mnohí učitelia však absolvovali vysokoškolskú prípravu v tzv. pred-digitálnych časoch a neboli 

cielene pripravovaní na vyučovanie s podporou technológií. Y. Zhao a A. K. Frank (2003)  prirovnávajú 

školu s tradične didakticky orientovanými učiteľmi k ekosystému, v ktorom digitálne edukačné inovácie 

prichádzajúce z externého prostredia pôsobia ako nový exotický druh, ktorý môže existujúci ekosystém 

destabilizovať, pôvodný ekosystém môže ostať voči „votrelcovi“ imúnny alebo spoločný proces variácie 

a výberu môže ekosystém posilniť. Úspešnosť používania technológií v škole tu závisí aj od postojov 

učiteľov k zavádzaniu inovácií. Dalo by sa predpokladať, že mladí učitelia, ktorí s technológiami vyrastali  

by mali túto úlohu zvládnuť. Napríklad G. E. Kennedy a kolektív (2009)  alebo J. Lei (2009) však 

polemizujú o spôsobilostiach digitálnej generácie používať technológie v edukačnom prostredí.  

Ponúka sa teda otázka, či efektivitu výučby s podporou technológií determinuje primárne kvalita 

technologickej podpory alebo komplexné spôsobilosti učiteľa pre prácu s touto podporu, t. j. jeho 

technologicko-pedagogická (didaktická) znalosť obsahu (Koehler & Mishra, 2009). 

 

 
Obr. 3 Komponenty modelu technologicko-pedagogickej (didaktickej) znalosti obsahu TPACK (Koehler & Mishra, 

2009, s. 63; v slovenčine publikované aj v Sokolová et al., 2013) 

 

Technologicko-pedagogická (didaktická) znalosť obsahu zahŕňa aj spôsob, akým učiteľ technológiu 

zakomponuje do vzdelávacieho kontextu a to, do akej miery použitie digitálnej technológie prispieva  

k vylepšovaniu vyučovania. R. Puentedura (2014; Hamilton, Rosenberg, & Akcaoglu, 2016)  popísal štyri 

 

1 Tento odsek je prevzatý z publikácie Sokolová et al. (2013). Psychológia v sekundárnom vzdelávaní. 
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úrovne zmeny vyučovania v dôsledku používania digitálnych technológií známe pod akronymom model 

SAMR (Obr. 4). Kým prvé dve úrovne predstavujú určitú mieru vylepšenia vyučovania, druhé dve 

úrovne sú príkladom transformácie. Na úrovni substitúcie dochádza k nahradeniu tradičných učebných 

materiálov a metód digitálnymi, tu sú sýtené najmä kognitívne ciele na úrovni zapamätania  

a porozumenie. Augmentácia predstavuje rozšírenie, na tejto úrovni dochádza k nejakej funkčnej 

zmene vzdelávania, ktorá podporuje procesy aplikácie a analýzy. V rovine modifikácie technológia 

prináša do vyučovacieho procesu nejakú zásadnú úpravu, zmenu spojenú s kognitívnymi procesmi 

analýzy a hodnotenia. Najvyššou úrovňou modelu SAMR je redefinovanie, pretvorenie vzdelávania do 

podoby, ktorá by bez technológií nebola možná. Tu aj dosahujeme najvyššiu úroveň Bloomovej 

taxonómie (pozri napr. Sokolová 2010 alebo 2013)  kognitívnych cieľov, t. j. hodnotenie a tvorenie. 

 

 

 
Obr. 4 Model SAMR (spracované podľa Puentedura, 2014; Hamilton, Rosenberg, & Akcaoglu, 2016) 

 

Donedávna sme na používanie technológií vo vyučovaní nazerali predovšetkým optikou bežnej 

prezenčnej výučby. Pandemická situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 a ňou spojený prechod na 

dištančnú, kombinovanú či hybridnú formu výučby však vyvolala legitímnu otázku, či sa vyučovanie 

v tzv. online triedach nestane „novým normálom“ (Lemov, 2020; Tesar, 2020), a preto je potrebné 

pripravovať budúcich učiteľov cielene aj na takúto formu výučby (pozri napr. König, Jäger-Biela,  

& Glutsch, 2020). D. Lemov (2020) v tejto súvislosti upozorňuje aj na potrebu zvažovať pri výbere 

technológií a vyučovacích metód s podporou digitálnych technológií formu dištančnej výučby (t. j. 

synchrónne a asynchrónne vyučovanie), pretože obe so sebou prinášajú iné možnosti aj limity (Tab. 1). 
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Tab. 1 Porovnanie synchrónneho a asynchrónneho dištančného vzdelávania (spracované podľa Lemov, 2020) 

 Synchrónne vyučovanie Asynchrónne vyučovanie 

výhody 

• budovanie a udržanie sociálnych vzťahov 

• overenie porozumenia v reálnom čase 

• možnosť väčšieho zaangažovania, aktivity 

žiakov 

• lepšie pripravený edukačný „produkt“ 

• učiteľ aj žiaci postupujú vlastným tempom 

• komplexnejšie a systematickejšie zadania 

nevýhody 

• koordinácia rozvrhov učiteľa a žiakov 

• technické problémy a kvalita pripojenia 

• únava z práce s počítačom/tabletom 

• pokles pozornosti 

• nemožnosť monitorovať porozumenie 

a aktivitu v reálnom čase 

• menšia miera spojenia a zodpovednosti 

• otázny dopad na znevýhodnených žiakov 

• únava z práce s počítačom/tabletom 

• pokles pozornosti 

 

Vo svetle vyššie uvedených záverov odborníkov na vzdelávanie a používanie digitálnych 

technológií vo vyučovaní je nevyhnutné venovať pozornosť nielen technológiám samotným, ale 

predovšetkým kompetenciám učiteľov na všetkých stupňoch kariérového rozvoja, aby dokázali 

používaním digitálnych technológií skutočne zmysluplne a efektívne inovovať výchovu a vzdelávanie 

detí. Každý učiteľ by si mal vedieť vo vzťahu k svojmu predmetu odpovedať na nasledujúce otázky 

(spracované podľa Goss Lucas, 2008 a Pelgrum & Law, 2003): 

 

 

1.  Pomôže mi technológia učiť efektívnejšie? 

2.  Pomôže technológia mojim žiakom naučiť sa viac a aj si to dlhšie zapamätať? 

3.  Prinesie použitie technológie viac úžitku ako problémov? 

4.  Podarí sa mi technológiu zakomponovať do môjho štýlu učenia a naplniť stanovené ciele? 

5.  Aké kompetencie potrebujem mať na to, aby som zvládol učenie s technológiou? 

6.  Aké školské podmienky musia byť splnené, aby som technológiu mohol úspešne použiť? 
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2  Charakteristika stáže 

Cieľom stáže Digitálne technológie v medzipredmetových vzťahoch je rozšíriť praktické zručnosti 

študentov učiteľstva psychológie, príp. ďalších predmetových špecializácií, v oblasti používania 

digitálnych technológií v triede naprieč predmetmi. Študenti si v rámci dní zameraných na vyučovanie 

s podporou digitálnych technológií (príklady hardvérového a softvérového vybavenia, ktoré môžu byť 

v rámci stáží použité uvádzame v prílohe 3 a prílohe 4) spolu s cvičnými učiteľmi pripravia vyučovacie 

hodiny, ktoré následne môžu vyučovať v tandeme s cvičným učiteľom, využiť v rámci aktivít školského 

klubu detí alebo voľnočasovej krúžkovej činnosti. Takto chceme podporiť sebavedomie študentov 

učiteľstva v používaní technológií v triede, schopnosť spolupracovať, riešiť problémové situácie  

a plánovať inovatívne vyučovanie. Súčasne takáto asistencia cvičným učiteľom umožní rozšíriť 

repertoár vyučovacích metód s podporou digitálnych technológií. Študenti získajú nové kompetencie 

a praktické zručnosti spojené s prácou s digitálnymi technológiami v prezenčnom a/alebo dištančnom 

vzdelávaní. 

V bakalárskom stupni štúdia je stáž určená pre študentov druhého a tretieho ročníka učiteľstva 

psychológie v kombinácii, ktorí úspešne absolvovali predmet Úvod do vyučovania psychológie, kde 

získali základné poznatky o vyučovaní psychológie a psychologických tém v medzipredmetových 

vzťahoch a súčasne rozvíjali kompetencie spojené s plánovaním vyučovacej hodiny, vyučovaním  

v tandeme a používaním digitálnych technológií vo vyučovaní psychológie. Stáž ďalej dopĺňa a rozvíja 

praktické zručnosti získané v rámci povinných predmetov tzv. všeobecného učiteľského základu 

Digitálne technológie 1 a Všeobecná didaktika. Prehľad požiadaviek predmetu je uvedený  

v informačnom liste pre bakalársky stupeň štúdia. 

V magisterskom stupni štúdia je stáž primárne určená pre študentov prvého a druhého ročníka 

učiteľstva psychológie v kombinácii, môžu ju však absolvovať aj študenti iných učiteľských aprobácií  

v magisterskom štúdiu učiteľstva poskytovaných Pedagogickou fakultou UK v Bratislave. Stáž dopĺňa  

a rozvíja učiteľské kompetencie získané v rámci povinných predmetov Pedagogická prax 2 a 3  

a odborových didaktík. Prehľad požiadaviek predmetu je uvedený v informačnom liste pre magisterský 

stupeň štúdia. 

Po absolvovaní stáže študent získa nové kompetencie a praktické zručnosti spojené s aplikáciou 

digitálnych technológií vo vzdelávaní: základná obsluha a údržba digitálnych technológií, plánovanie, 

realizácia a reflexia výučby realizovanej s podporou digitálnych technológií. Jednotlivé čiastkové 

kompetencie sú bližšie popísané ďalej v kompetenčnom modeli a jednotlivé úrovne dosiahnutých 

kompetencií sú rozpracované v matici hodnotenia kompetencií študenta. 

Stáž je možné absolvovať v štátnych základných a stredných školách, ktoré sú cvičnými školami 

Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Študent môže stáž absolvovať na prvom aj 

druhom stupni základnej školy, na gymnáziu alebo strednej odbornej škole. Nie je podmienkou, aby 

študent absolvoval stáž pod vedením cvičného učiteľa, ktorý má rovnakú aprobáciu ako pridelený 

študent. Stáž je zameraná primárne na rozvíjanie kompetencií v oblasti používania digitálnych 

technológií a hľadanie pedagogicko-psychologických a didaktických presahov a prienikov týchto 

kompetencií naprieč rôznymi predmetmi a vzdelávacími oblasťami.  
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3  Úloha študenta  

Študent si stáž Digitálne technológie v medzipredmetových vzťahoch zapisuje ako výberový 

predmet s kreditovou dotáciou 2 kredity. Po zapísaní predmetu na zápisný list študent absolvuje 

úvodné informačné stretnutie s metodičkou praxe (toto stretnutie prebehne prezenčne alebo 

dištančne formou hovoru v MS Teams) a následne bude pridelený konkrétnemu cvičnému učiteľovi. 

Študent kontaktuje prideleného cvičného učiteľa a spoločne si dohodnú termín realizácie stáže. 

Stáž má rozsah 15 hodín za semester, čo orientačne zodpovedá trom dňom stráveným  

v škole (5 – 6 vyučovacích hodín denne). Počas týchto dní študent spoločne s cvičným učiteľom plánuje 

vyučovacie hodiny s podporou digitálnych technológií (potrebné nastavenia hardvéru a softvéru, 

inštalácia aplikácií, príprava vyučovacích hodín, príprava digitálneho obsahu a pod.), asistuje cvičnému 

učiteľovi pri príprave, príp. aj vedení týchto vyučovacích hodín. Stáž sa realizuje spravidla 

v popoludňajších hodinách, môže byť realizovaná aj v rámci aktivít školského klubu detí a voľnočasovej 

krúžkovej činnosti. 

Po absolvovaní stáže študent vyplní hodnotiaci protokol (pološtruktúrovanú reflexiu) a získa 

hodnotenie od cvičného učiteľa (ktorý taktiež vyplní hodnotiaci protokol). Reflexia pozostáva z dvoch 

častí, prvá časť pozostáva zo sebahodnotenia dosiahnutých kompetencií, v druhej časti študent 

odpovedá na otvorené otázky. V závere semestra sa študent zúčastní reflektívneho seminára  

s metodičkou praxe (seminár prebehne prezenčne alebo dištančne formou hovoru v MS Teams). Na 

základe hodnotiacich protokolov bude po absolvovaní stáže a reflektívneho seminára študentovi 

udelené hodnotenie. 

 

 

Obr. 5 Priebeh stáže - študent 
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4  Úloha cvičného pedagogického zamestnanca 

Študenti si stáž Digitálne technológie v medzipredmetových vzťahoch zapisujú ako výberový 

predmet. Na základe záujmu o stáž zo strany študentov metodička praxe kontaktuje cvičné školy  

a zadelí študentov k jednotlivým cvičným pedagogickými zamestnancom (ďalej cvičným učiteľom). 

Študent kontaktuje prideleného cvičného učiteľa a spoločne si dohodnú termín realizácie stáže, 

ktorý v dostatočnom predstihu oznámia aj zodpovednej metodičke stáže. Stáž má rozsah 15 hodín za 

semester, čo orientačne zodpovedá trom dňom stráveným v škole (5 – 6 vyučovacích hodín denne). 

Cvičný učiteľ pripraví orientačný program stáže, zadá pridelenému študentovi úlohy pri príprave 

výučby a spoločne potom pripravia, realizujú a vyhodnotia spoločnú výučbu s podporou digitálnych 

technológií. Stáž sa realizuje spravidla v popoludňajších hodinách, môže byť realizovaná aj v rámci 

aktivít školského klubu detí a voľnočasovej krúžkovej činnosti. 

Po absolvovaní stáže cvičný učiteľ vyplní hodnotiaci protokol, v ktorom zhodnotí prácu 

prideleného študenta počas stáže (bližšie v prílohe). U toho istého cvičného učiteľa môže postupne 

počas semestra absolvovať individuálne stáž niekoľko študentov. Po ukončení semestra absolvujú 

študenti reflektívny  seminár s metodičkou praxe. Následne bude cvičnému učiteľovi zaslaná spätná 

väzba k stáži za všetkých študentov, ktorí predmet v danom semestri absolvovali. 

 

 

 

Obr. 6 Priebeh stáže – cvičný učiteľ 
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5  Kompetenčný model  

Kompetencie pre prácu s digitálnymi technológiami v školskej triede pre potreby tohto 

metodického materiálu a stáže rozdeľujeme do piatich oblastí (Obr. 7): 

• Používanie hardvérového vybavenia:  

základná obsluha a údržba, 

použitie v rámci vyučovacej hodiny,  

riešenie problémových situácií v rámci vyučovacej hodiny. 

• Používanie softvérových aplikácií:  

inštalácia a príprava,  

použitie v rámci vyučovacej hodiny,  

riešenie problémových situácií v rámci vyučovacej hodiny. 

• Plánovanie vyučovacej jednotky s podporou digitálnych technológií:   

didaktická analýza učiva,  

výber vhodných technológií (hardvérového a softvérového riešenia),  

príprava technológií na výučbu,  

tvorba scenára vyučovacej hodiny. 

• Realizácia vyučovacej jednotky s podporou digitálnych technológií:  

riadenie vyučovacej hodiny s podporou technológií,  

riešenie problémových situácií, ktoré môžu v súvislosti s používaním technológií v triede nastať. 

• Reflexia vyučovacej jednotky s podporou digitálnych technológií:  

vyhodnotenie naplnenia cieľov vyučovacej hodiny, efektivity vzdelávania s podporou technológií  

a miery aktivizácie žiakov počas vyučovania. 

 

Každá oblasť zahŕňa čiastkové kompetencie a zručnosti, ktoré má študent učiteľstva nadobudnúť, 

resp. cielene rozvíjať v rámci štúdia učiteľstva a počas stáže. Model kompetencií je východiskom pre 

návrh obsahu stáže, ktorý spoločne vypracúva študent a pedagogický zamestnanec (cvičný učiteľ), 

zadania úloh a taktiež pre záverečné sebahodnotenie študenta a hodnotenie cvičného učiteľa. 
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Obr. 7 Kompetencie pre prácu s digitálnymi technológiami vo vyučovaní 
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6  Matica hodnotenia kompetencií študenta 

Táto matica kompetencií študenta vychádza z vyššie uvedeného kompetenčného modelu. Slúži 

ako nástroj sebahodnotenia študenta a hodnotenia kompetencií študenta cvičným učiteľom. 

Jednotlivé indikátory dosiahnutej úrovne danej kompetencie sú formulované orientačne ako vinety, 

v rámci spoločného rozboru stáže s cvičnými učiteľom, príp. v rámci reflektívneho seminára možno 

individuálne jednotlivé vinety ďalej diskutovať a rozviesť ich význam.  

 

Tab. 2 Matica hodnotenia kompetencií študenta pri používaní digitálnych technológií 

Čiastková 
kompetencia 

Indikátor dosiahnutej 
úrovne 1 

Indikátor dosiahnutej 
úrovne 2 

Indikátor dosiahnutej 
úrovne 3 

Používanie 
edukačného 
hardvéru 

Dokážem samostatne 
používať bežne dostupný 
edukačný hardvér. 
S novými funkciami 
hardvéru sa oboznámim 
ľahko, rýchlo 
a samostatne. 

Pri používaní 
edukačného hardvéru 
potrebujem niekedy 
pomoc skúsenejšieho 
kolegu. Nové funkcie 
hardvéru niekedy 
potrebujem vysvetliť 
alebo ukázať. 

Pri používaní 
edukačného hardvéru si 
nie som istý/á. Cítim sa 
istejšie, keď mi 
zariadenia nastaví niekto 
iný. Nové funkcie 
hardvéru ma zneisťujú, 
potrebujem ich väčšinou 
vysvetliť alebo ukázať. 

Používanie 
edukačného 
softvéru 

Dokážem samostatne 
používať bežne dostupný 
edukačný softvér. 
S novými funkciami 
softvéru sa oboznámim 
ľahko, rýchlo 
a samostatne. 

Pri používaní 
edukačného softvéru 
potrebujem niekedy 
pomoc skúsenejšieho 
kolegu. Nové funkcie 
softvéru niekedy 
potrebujem vysvetliť 
alebo ukázať. 

Pri používaní 
edukačného softvéru si 
nie som istý/á. Cítim sa 
istejšie, keď mi softvér 
nastaví niekto iný. Nové 
funkcie softvéru ma 
zneisťujú, potrebujem ich 
väčšinou vysvetliť alebo 
ukázať. 

Výber technológií 
s ohľadom na 
didaktickú analýzu 
učiva 

Pri výbere technológií 
postupujem samostatne, 
viem sa rozhodnúť na 
základe špecifík učiva aj 
danej cieľovej skupiny. 

Pri výbere technológií sa 
potrebujem niekedy 
poradiť, konzultujem svoj 
výber so skúsenejšími 
kolegami. 

Pri výbere sa spolieham 
na radu ostatných, 
neviem sa rozhodnúť, 
aká technológia je 
primeraná pre konkrétnu 
tému a vek. 
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Čiastková 
kompetencia 

Indikátor dosiahnutej 
úrovne 1 

Indikátor dosiahnutej 
úrovne 2 

Indikátor dosiahnutej 
úrovne 3 

Príprava technológií 
na výučbu 

Pri príprave technológií 
na výučbu postupujem 
samostatne, viem si 
nastaviť všetky potrebné 
parametre hardvéru aj 
softvéru. 

Pri príprave technológií 
na výučbu niekedy 
potrebujem pomoc 
skúsenejšieho kolegu, 
neviem si vždy nastaviť 
potrebné parametre 
hardvéru aj softvéru. 

Pri príprave technológií 
na výučbu sa spolieham 
na iných, neviem si 
sám/sama nastaviť 
potrebné parametre 
hardvéru aj softvéru. 

Tvorba scenára 
vyučovacej hodiny 
s podporou 
digitálnych 
technológií 

Vyučovaciu hodinu 
s podporou digitálnych 
technológií viem 
naplánovať samostatne, 
viem optimálne nastaviť 
časový harmonogram. 

Vyučovaciu hodinu 
s podporou digitálnych 
technológií konzultujem 
so skúsenejším kolegom, 
niekedy neviem nastaviť 
časový harmonogram. 

Vyučovaciu hodinu 
s podporou digitálnych 
technológií neviem 
naplánovať samostatne, 
odhad časových relácií 
pri práci s technológiami 
mi robí ťažkosti. 

Riadenie vyučovacej 
hodiny s podporou 
digitálnych 
technológií 

Vyučovaciu hodinu 
s podporou digitálnych 
technológií viem viesť 
samostatne. 

Vyučovaciu hodinu 
s podporou digitálnych 
technológií radšej 
vediem v tandeme so 
skúsenejším kolegom. 

Vyučovaciu hodinu 
s podporou digitálnych 
technológií sa 
samostatne obávam 
viesť, myslím, že to ešte 
nezvládam. 

Riešenie problémov 
počas vyučovania 
s podporou 
digitálnych 
technológií 

Počas vyučovacej hodiny 
s podporou digitálnych 
technológií viem 
flexibilne reagovať na 
vzniknuté problémy 
a viem ich samostatne 
vyriešiť. 

Počas vyučovacej hodiny 
s podporou digitálnych 
technológií sa niekedy pri 
problémoch radšej 
obrátim na skúsenejších 
kolegov. Nie všetky 
problémy si trúfam riešiť 
sám/sama. 

Počas vyučovacej hodiny 
s podporou digitálnych 
technológií sa pri 
problémoch radšej 
obrátim na skúsenejších 
kolegov, nie som istý/á 
správnym riešením. 

Zhodnotenie 
vyučovacej hodiny 
s podporou 
digitálnych 
technológií 

Viem samostatne 
vyhodnotiť silné a slabé 
stránky realizovanej 
vyučovacej hodiny 
s podporou digitálnych 
technológií. 

Niektoré silné a slabé 
stránky realizovanej 
vyučovacej hodiny 
s podporou digitálnych 
technológií viem 
vyhodnotiť. 

Silné a slabé stránky 
realizovanej vyučovacej 
hodiny s podporou 
digitálnych technológií 
neviem vyhodnotiť. 
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Záver 

Používanie digitálnych technológií patrí v súčasnosti k základným gramotnostiam v mnohých 

profesiách. Preto je nevyhnutné, aby bolo ich efektívne používania súčasťou obsahu vzdelávania na 

všetkých jeho stupňoch, prípravu budúcich učiteľov nevynímajúc. Cieľom tejto stáže vytvoriť priestor 

pre študentov učiteľstva, aby rozvíjali svoje digitálne kompetencie a súčasne sa naučili spolupracovať 

s učiteľmi v praxi, zdieľať a reflektovať svoje skúsenosti a praktické zručnosti. 
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Príloha 1 - Informačný list pre bakalársky stupeň štúdia 

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave 

Fakulta: Pedagogická 

Kód predmetu: B-PSYde035 
Názov predmetu:  
Digitálne technológie v medzipredmetových 
vzťahoch 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Forma výučby: stáž 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 
Týždenný: - Za obdobie štúdia: 15h/semester 
Metóda štúdia: kombinovaná  

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. – 6. 

Stupeň štúdia: I. 

Podmieňujúce predmety: B-PSYde009  Úvod do vyučovania psychológie 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
100% priebežného hodnotenia 
Výstupom z absolvovanej stáže je pološtrukturovaná reflexia podľa vopred stanovených kritérií 
odovzdaná v e-learningovom systéme Moodle alebo MS Teams. Celkové hodnotenie 
študenta/študentky bude udelené na základe zhodnotenia aktívnej osobnej účasti 
študenta/študentky na stáži, hodnotenia reflexie a spätnej väzby cvičného učiteľa/učiteľky. 
Na úspešné absolvovanie predmetu je potrebné získať minimálne 60 % bodového hodnotenia. 
Hodnotenie sa udeľuje na stupnici: 
A (100 – 93 %, výborne – vynikajúce výsledky), 
B (92 – 85 %, veľmi dobre – nadpriemerný štandard), 
C (84 – 77 %, dobre – bežná spoľahlivá práca), 
D (76 – 69 %, uspokojivo – prijateľné výsledky), 
E (68 – 60 %, dostatočne – výsledky spĺňajú minimálne kritériá), 
FX (59 – 0 %, nedostatočne – vyžaduje sa ďalšia práca navyše) 
Váha priebežného/záverečného hodnotenia: 100/0 
 

Výsledky vzdelávania:  
Cieľom stáže je rozšíriť praktické zručnosti študentov a študentiek učiteľstva psychológie v oblasti 
používania digitálnych technológií v triede naprieč predmetmi. Študenti a študentky si v rámci dní 
zameraných na vyučovanie s podporou digitálnych technológií (dotykový displej, tabletová trieda 
atď.) spolu s učiteľmi/učiteľkami pripravia hodiny, ktoré následne budú vyučovať v tandeme 
s učiteľom/učiteľkou, čím sa podporí ich sebavedomie v používaní technológií v triede, schopnosť 
spolupracovať, riešiť problémové situácie a plánovať inovatívne vyučovanie. Študenti a študentky 
získajú nové kompetencie a praktické zručnosti spojené s prácou s digitálnymi technológiami.  
 

Stručná osnova predmetu:  
1. Plánovanie vyučovacej jednotky v prostredí bohatom na technológie. 
2. Výhody a limity výučby s podporou digitálnych technológií. 
3. Medzipredmetové súvislosti používania digitálnych technológií (predmetovo-špecifické 

a generické technológie). 
4. Použitie rôznych softvérových a hardvérových riešení v triede a v dištančnom vzdelávaní 

(dotykový displej, tabletová trieda, vizualizér, robotické hračky, zmiešaná realita, gamifikácia, 
blended learning, online vzdelávanie, synchrónne a asynchrónne dištančné vyučovanie,  
synchrónne a asynchrónne testovanie a pod.). 

5. Potenciál digitálnych technológií v inkluzívnom a personalizovanom vzdelávaní. 
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Odporúčaná literatúra: 
HARNISH, R. J., BRIDGES, K. R., SATTLER, D. N., SIGNORELLA, M. L., a MUNSON, M. (Eds.). 2018. The 
Use of Technology in Teaching and Learning. Society for the Teaching of Psychology, 2018. 
Dostupné online: http://teachpsych.org/ebooks/ 
KALAŠ, I. a kol. 2013. Premeny školy v digitálnom veku. Bratislava: Slovenské pedagogické 
nakladateľstvo, 2013.  
LEMOV, D. 2020. Teaching in the Online Classroom: Surviving and Thriving in the New Normal. 
Jossey-Bass. 
SAK, P. a kol. 2007. Člověk a vzdělání v informační společnosti. Vzdělávání a život v 
komputerizovaném světě. Praha: Portál, 2007. 
SOKOLOVÁ, L. 2015. Metódy vyučovania psychológie a predmetov osobnostného a sociálneho 
rozvoja. Bratislava: Univerzita Komenského, 2015. 
Príručky, návody a videotutoriály k používaniu jednotlivých digitálnych aplikácií a zariadení. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:  
slovenský, český a anglický jazyk 

Poznámky: 
Predmet je možné realizovať priebežnou alebo blokovou formou. Stáž môže prebiehať aj v rámci 
plne dištančného alebo hybridného vzdelávania. 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

0 0 0 0 0 0 
 

Vyučujúci: doc. Mgr. Lenka Sokolová, PhD.  

Dátum poslednej zmeny: 18.12.2020 

Schválil: doc. Mgr. Lenka Sokolová, PhD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://teachpsych.org/ebooks/
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Príloha 2 – Informačný list pre magisterský stupeň štúdia 

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave 

Fakulta: Pedagogická 

Kód predmetu: M-PSYde026 
Názov predmetu: Digitálne technológie  
v medzipredmetových vzťahoch 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Forma výučby: stáž 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 
Týždenný: - Za obdobie štúdia: 15h/semester 
Metóda štúdia: kombinovaná  

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. – 4. 

Stupeň štúdia: II. 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
100% priebežného hodnotenia 
Výstupom z absolvovanej stáže je pološtrukturovaná reflexia podľa vopred stanovených kritérií 
odovzdaná v e-learningovom systéme Moodle alebo MS Teams. Celkové hodnotenie 
študenta/študentky bude udelené na základe zhodnotenia aktívnej osobnej účasti 
študenta/študentky na stáži, hodnotenia reflexie a spätnej väzby cvičného učiteľa/učiteľky. 
Na úspešné absolvovanie predmetu je potrebné získať minimálne 60 % bodového hodnotenia. 
Hodnotenie sa udeľuje na stupnici: 
A (100 – 93 %, výborne – vynikajúce výsledky), 
B (92 – 85 %, veľmi dobre – nadpriemerný štandard), 
C (84 – 77 %, dobre – bežná spoľahlivá práca), 
D (76 – 69 %, uspokojivo – prijateľné výsledky), 
E (68 – 60 %, dostatočne – výsledky spĺňajú minimálne kritériá), 
FX (59 – 0 %, nedostatočne – vyžaduje sa ďalšia práca navyše) 
Váha priebežného/záverečného hodnotenia: 100/0 
 

Výsledky vzdelávania:  
Cieľom stáže je rozšíriť praktické zručnosti študentov a študentiek učiteľstva psychológie v oblasti 
používania digitálnych technológií v triede naprieč predmetmi. Študenti a študentky si v rámci dní 
zameraných na vyučovanie s podporou digitálnych technológií (dotykový displej, tabletová trieda 
atď.) spolu s učiteľmi/učiteľkami pripravia hodiny, ktoré následne budú vyučovať v tandeme 
s učiteľom/učiteľkou, čím sa podporí ich sebavedomie v používaní technológií v triede, schopnosť 
spolupracovať, riešiť problémové situácie a plánovať inovatívne vyučovanie. Študenti a študentky 
získajú nové kompetencie a praktické zručnosti spojené s prácou s digitálnymi technológiami.   
 
Stručná osnova predmetu:  
1. Plánovanie vyučovacej jednotky v prostredí bohatom na technológie. 
2. Výhody a limity výučby s podporou digitálnych technológií. 
3. Medzipredmetové súvislosti používania digitálnych technológií (predmetovo-špecifické 

a generické technológie). 
4. Použitie rôznych softvérových a hardvérových riešení v triede a v dištančnom vzdelávaní 

(dotykový displej, tabletová trieda, vizualizér, robotické hračky, zmiešaná realita, gamifikácia, 
blended learning, online vzdelávanie, synchrónne a asynchrónne dištančné vyučovanie,  
synchrónne a asynchrónne testovanie a pod.). 

5. Potenciál digitálnych technológií v inkluzívnom a personalizovanom vzdelávaní. 
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Odporúčaná literatúra: 
HARNISH, R. J., BRIDGES, K. R., SATTLER, D. N., SIGNORELLA, M. L., a MUNSON, M. (Eds.). 2018. The 
Use of Technology in Teaching and Learning. Society for the Teaching of Psychology, 2018. 
Dostupné online: http://teachpsych.org/ebooks/ 
KALAŠ, I. a kol. 2013. Premeny školy v digitálnom veku. Bratislava: Slovenské pedagogické 
nakladateľstvo, 2013.  
LEMOV, D. 2020. Teaching in the Online Classroom: Surviving and Thriving in the New Normal. 
Jossey-Bass. 
SAK, P. a kol. 2007. Člověk a vzdělání v informační společnosti. Vzdělávání a život v 
komputerizovaném světě. Praha: Portál, 2007. 
SOKOLOVÁ, L. 2015. Metódy vyučovania psychológie a predmetov osobnostného a sociálneho 
rozvoja. Bratislava: Univerzita Komenského, 2015. 
Príručky, návody a videotutoriály k používaniu jednotlivých digitálnych aplikácií a zariadení. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:  
slovenský, český a anglický jazyk 

Poznámky: 
Predmet je možné realizovať priebežnou alebo blokovou formou. Stáž môže prebiehať aj v rámci 
plne dištančného alebo hybridného vzdelávania. 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

0 0 0 0 0 0 
 

Vyučujúci: doc. Mgr. Lenka Sokolová, PhD.  

Dátum poslednej zmeny: 18.12.2020 

Schválil: doc. Mgr. Lenka Sokolová, PhD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://teachpsych.org/ebooks/
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Príloha 3 – Hardvérové zázemie výučby 

Hardvér Didaktická aplikácia 

Počítačová/tabletová učebňa Najčastejšie prebieha výučba s digitálnymi technológiami 
v špecializovaných počítačových alebo tabletových učebniach. Ich 
výhodou je, že technológie nie je potrebné prenášať do tried a každé 
dieťa môže pracovať s technológiou samostatne, príp. vo dvojici. 
Negatívom môže byť dostupnosť a kapacita týchto učební. Taktiež 
priestorová dispozícia takejto učebne vždy neumožňuje používať 
rôznorodé metódy pri práci s technológiami (napr. skupinovú prácu). 

Prezentačná technológia  
v kmeňovej triede:  
dataprojektor, dotykový displej 
interaktívna tabuľa 

Mnohé kmeňové triedy v školách sú dnes vybavené prezentačnou 
technikou, v závislosti od typu zariadenia (dotykový displej, interaktívna 
tabuľa) možno aj tieto využiť okrem zobrazovania rôznorodého materiálu 
aj k interakcii v triede. Nevýhodou je prevládajúci frontálny spôsob 
vyučovania. 

Mobilná tabletová učebňa Tzv. „mobilnú IT učebňa“ predstavuje dokovaciu stanicu v podobe skrinky, 
v ktorej sú umiestnené školské notebooky alebo tablety, ktoré môže 
učiteľ relatívne jednoducho premiestňovať z triedy do triedy. Výhodou je 
flexibilná organizácia vyučovacej hodiny, kde môžu vo svojej kmeňovej 
triede žiaci pracovať s technológiami veľmi variabilne. Problematická 
môže byť dostupnosť takýchto učební, ich údržba, distribúcia do tried, 
prípadne aj pripojenie na internet v jednotlivých triedach. 

Vlastné žiacke zariadenia 
(BYOD) 

Vlastné žiacke zariadenie (alebo BYOD -„Bring your own device“ = prines 
si vlastné zariadenie) majú výhodu v tom, že dieťa svoje zariadenie pozná, 
vie s ním pracovať a môže na rovnakej platforme pracovať doma aj 
v škole. Okrem finančnej náročnosti (nie každá rodina si môže dovoliť 
poskytnúť dieťaťu vlastné zariadenie) a rizika poškodenia zariadení, môže 
byť problémom technické a softvérové zosúladenie zariadení pre 
vyučovacie potreby a taktiež ich pripájanie k školskej internetovej sieti. 

Hlasovacie zariadenia Hlasovacie zariadenia alebo tzv. klikery sú jednoduchšou alternatívou 
mobilnej počítačovej učebne. Ide o zaradenia, ktoré pripomínajú diaľkové 
ovládače, ktoré môžu byť pripojené na internet alebo na lokálnu sieť. 
Umožňujú jednoduchú interakciu na hodine v podobe kvízov, hlasovaní 
a pod. Okrem jednoduchšej manipulácie je ich výhodou aj možnosť 
fungovania bez internetového pripojenia. 

Vizualizéry  Vizualizér je zariadenie, ktoré funguje na podobnom princípe ako spätný 
projektor, umožňuje snímať napr. text z učebnice a premietať ho cez 
dataprojektor. Takto možno napr. prezentovať žiacke práce, ale aj rôzne 
školské pokusy, poznávanie prírodnín a pod. zobrazované objekty je 
možné zobrazovať zväčšené, fotografovať či nahrávať ako videozáznam, 
čo môžu učitelia využiť pri tvorbe učebných materiálov alebo žiaci pri 
prezentácii projektov. 

Robotické hračky Robotické hračky slúžia na rozvíjanie matematicko-logického myslenia 
a základov programovania. Umožňujú zadávať tvorivé a problémové 
úlohy, spoluprácu v skupinách a tiež rozvoj jemnej motoriky a priestorovej 
predstavivosti. Možno ich využiť nielen na hodinách techniky 
a informatiky, ale aj v rôznorodých medzipredmetových vzťahoch. 

Digitálne laboratóriá Digitálne laboratóriá môžu byť plne online (napr. laboratóriá kognitívnych 
procesov) alebo môže ísť o prenosné laboratóriá s rôznymi sondami  a 
meračmi, z ktorých možno dáta prenášať do počítača a ďalej spracovávať. 
Majú široké využitie v rámci rôznych predmetov a medzipredmetových 
projektov. 
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Príloha 4 – Vybrané softvérové aplikácie 

Didaktické použitie  Príklady aplikácií Link  

Prezentovanie a spolupráca pomocou online 
tabule 

Jamboard https://jamboard.google.com/  

Witeboard  www.witeboard.com  

Padlet https://sk.padlet.com/  

Whiteboard www.whiteboard.fi  

Miro https://miro.com  

Delenie do skupín, vyvolávanie, zadávanie 
otázok 

Picker Wheel https://pickerwheel.com/  

ClassDojo www.classdojo.com 

Wheel of Names https://wheelofnames.com/  

Plánovanie, tvorba a prezentovanie 
pojmových máp 

Mindmeister www.mindmeister.com  

Ayoa www.ayoa.com/mind-mapping/ 

Mindomo www.mindomo.com  

Coggle www.coggle.com  

Tvorba interaktívnych prezentácií Prezi www.prezi.com  

Slides www.slides.com  

Pear Deck www.peardeck.com  

Tvorba edukačných videí, videoprezentácií 
a digitálny storytelling 

Loom www.loom.com  

EdPuzzle www.edpuzzle.com  

Doodly www.doodly.com  

PechaKucha www.pechakucha.com 

AdobeSpark https://spark.adobe.com/ 

ThingLink www.thinglink.com  

Hlasovanie, kladenie otázok, rýchle kvízy, 
interaktívne prezentovanie a získavanie 
spätnej väzby 

Mentimeter www.mentimeter.com  

AhaSlides www.ahaslides.com  

Slido www.sli.do  

VoxVote www.voxvote.com  

PollEverywhere www.polleverywhere.com  

Vedomostné kvízy a testy Kahoot www.kahoot.com  

Socrative www.socrative.com  

Quizizz www.quizizz.com  

GimKit www.gimkit.com  

Quizalize www.quizalize.com  

Quizlet www.quizlet.com  

Interaktívne úlohy, kvízy a hry Toglic www.toglic.sk  

Flippity www.flippity.net  

LearningApps www.learninapps.org  

H5P https://h5p.org/  

Educaplay www.educaplay.com  

WordWall www.wordwall.net  

Genially www.genial.ly  

Learning management systems (LMS),  
e-learning, spolupráca, zdieľanie vzdelávacích 
materiálov 

Teams www.microsoft.com/sk-sk/   

Edupage https://www.edupage.org/  

Google  Classroom https://classroom.google.com/ 

Moodle https://moodle.com/  

Padlet https://sk.padlet.com/  

Canvas www.canvas.net 

ClassDojo www.classdojo.com  

Edmodo https://new.edmodo.com/  

Videokonferencie a hovory Teams www.microsoft.com/sk-sk/   

Google Meet https://meet.google.com/  

Zoom www.zoom.us 

Webex www.webex.com  

Zmiešaná realita Quiver vision https://quivervision.com/  

Merge cube www.merge.edu  

Základy programovania a robotiky BeeBot, Ozobot https://ozobot.com/ 

Dash&Dot www.makewonder.com 

ScottieGo https://scottiego.com/en/ 

https://jamboard.google.com/
http://www.witeboard.com/
https://sk.padlet.com/
http://www.whiteboard.fi/
https://miro.com/
https://pickerwheel.com/
http://www.classdojo.com/
https://wheelofnames.com/
http://www.mindmeister.com/
https://www.ayoa.com/mind-mapping/
http://www.mindomo.com/
http://www.coggle.com/
http://www.prezi.com/
http://www.slides.com/
http://www.peardeck.com/
http://www.loom.com/
http://www.edpuzzle.com/
http://www.doodly.com/
http://www.thinglink.com/
http://www.mentimeter.com/
http://www.ahaslides.com/
http://www.sli.do/
http://www.voxvote.com/
http://www.polleverywhere.com/
http://www.kahoot.com/
http://www.socrative.com/
http://www.quizizz.com/
http://www.gimkit.com/
http://www.quizalize.com/
http://www.quizlet.com/
http://www.toglic.sk/
http://www.flippity.net/
http://www.learninapps.org/
https://h5p.org/
http://www.educaplay.com/
http://www.wordwall.net/
http://www.genial.ly/
https://www.microsoft.com/sk-sk/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software
https://www.edupage.org/
https://classroom.google.com/
https://moodle.com/
https://sk.padlet.com/
https://www.canvas.net/
http://www.classdojo.com/
https://new.edmodo.com/
http://www.microsoft.com/sk-sk/
https://meet.google.com/
http://www.webex.com/
https://quivervision.com/
http://www.merge.edu/
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Príloha 5 – Hodnotiaci protokol stáže pre študenta 

Meno študenta: 

Sebahodnotenie dosiahnutých kompetencií: 

 
Pozn. N/A = nedá sa aplikovať, na základe realizovaných aktivít nebolo možné úroveň kompetencie posúdiť. 

V čom vidíte svoje silné stránky v oblasti používania digitálnych technológií vo vyučovaní? 

 

V čom vidíte svoje rezervy v oblasti používania digitálnych technológií vo vyučovaní?  

 

V čom vidíte najväčší potenciál používania digitálnych technológií vo vyučovaní?  

 

V čom vidíte najväčšie bariéry používania digitálnych technológií vo vyučovaní?  

 

Vaše ďalšie postrehy a komentáre k priebehu a obsahu stáže: 

 

Zhodnoťte prínos tejto stáže pre Vašu budúcu pedagogickú prax: 

 

Zhodnoťte organizačné zabezpečenie stáže: 
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Príloha 6 – Hodnotiaci protokol stáže pre cvičného učiteľa 

Názov cvičnej školy: 

Meno a priezvisko cvičného učiteľa: 

Meno a priezvisko študenta: 

Hodnotenie dosiahnutých kompetencií študenta: 

 
Pozn. N/A = nedá sa aplikovať, na základe realizovaných aktivít nebolo možné úroveň kompetencie posúdiť. 

V čom vidíte silné stránky hodnoteného študenta v oblasti používania digitálnych technológií vo 

vyučovaní? 

 

 

V čom vidíte rezervy hodnoteného študenta v oblasti používania digitálnych technológií vo vyučovaní?  

 

 

Vaše ďalšie postrehy a komentáre k priebehu a obsahu stáže, spolupráci s prideleným študentom 

a Pedagogickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave: 

 

 

Celkové hodnotenie stáže: 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitálne technológie 

v medzipredmetových vzťahoch: 

Metodika stáže   
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