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Správy

11. Manažérske zhrnutie:

krátka anotácia, kl‘účové slová

Výučba s podporou digitálnych teclmológií.

Zdieľanie zauj ímavých edukačných a inovatívnych web slránok



hlavně hody, (éiuy siretnutia, ihrnntie l)riebellu sirelnutia:

. Úvod — otvorenie stretnutia pedagogického klubu

Členovia PK sa v úvode oboznámili s aktuálnou témou Výučba a podporou digitálnych tecimológií.

. Analýza súčasného stavu
Členovia PK analyzovali důvody a prínos využívania IKT v predmetoch HIS a POV:

— ponúkajú materiály v róznych formách a objemoch,

— umožnia zvouť si vlastnú stratégiu učenia sa, riadiť sa vlastným tempom,

— umožňujú rozvíjať různe hladiny náročnosti,

— umožňujú pracovat‘ metódou pokusu a omylu,

— podporujú myslenie žiakov, tvorivosť a fantáziu
V rámci využívania IKT sú na hodinách využívané:

- notebooky, netbooky, . tabletové PC, . multimediálne projektory,. interaktívne tabule,
- hlasovaeie zariadenia, elektronické knihy, . edukačný softvér, edukačné portály.

. Obsahová náplň činností pedagogického klubu
Členovia PK diskutovali o možnostiach pracovať so zaujímavými www stránkami.

aktuálne zdroje z internetu
www.arehaeolo~iea.cz/pexeso.php
www.cityofdavid.org.iL/index.htrnl- stránka o Jeruzaleme
11up:,/wwwdusLuna.sk

news.national~eow~aphic.conVnews/archaeolo2v.html
www.arcanunihulrnol- stránka o rodokrneni
http://antika.avonet.czĺ - Antický portál
http:/!www.eRypt.czl - hnformácie o Egypte
http:/!www.muzeum.skl - Slovenské historické pamiatky
http:/Iwww.historiarevue.skl - Stránka časopisu História - Revue o dejinách spoločnosti
http://www.historv.sav.sk! - Historický ústav SAV
httm/twww.zamky.sk/ - Hrady, zániky a kaštiele na Slovensku
http://www.historickarevue.com/ - Stránka časopisu Historická revue
htty://www.e-stredovek.cz/
www.stredovek.wz.cz/
httjx//inapyuhorskas1ovenska.blo~spot.com
www.viahistoria.sk
httm/Iwww.besthistorysites.net
http:!www.toto 1 Ooleti.cz
http:./www.dejepis2l .cz

Závery a odporúčania:

Koordinátorka Mgr. G. Maruščáková zhrnula priebeh stretnutia.

Na d‘alšie stretnutie pedagogického klubu sa členovia pripravia na tému Ii~ovatívne metódy
a formy práce na rozvij anie finančnej gramotnosti.
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