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11. Manažérske zhrnutie: 

 
Obsahom stretnutia klubu Svet čísel bol rozbor dôležitej kompetencie učiteľa- získavanie informácií. 
Nové  metódy  vo  vzdelávaní  sú  spojené  s  používaním  informačných  technológií. Ovládanie práce 
s informačnými technológiami  patrí  medzi  nevyhnutnú  výbavu  moderného učiteľa a  patrí  tiež  
medzi jeho kľúčové  kompetencie. K  novým  edukačným  kompetenciám pedagógov  teda  patrí  
ovládanie  a  používanie  dostupných  prostriedkov  informačných technológií 
 
Kľúčové slová: kompetencie učiteľa, informačná gramotnosť, počítačová gramotnosť, digitálna 
gramotnosť, internet, počítač, technológie, vyhľadávače, aplikácie 
 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 
 
1. Zahájenie stretnutia  
2.Kompetencie učiteľa všeobecne 
3. Informačná kompetencie a jej rozdelenie 
4. Informácia a jej získavanie, spracovanie - využitie internetu, PC 
5.Ako nájsť to čo hľadáme- rady , skúsenosti 
6.Záver  

13. Závery a odporúčania: 
 
Učiteľské  povolanie  je  nerozlučne  spojené  s  celoživotným  vzdelávaním,  ktoré predstavuje  
neustále  získavanie  nových  vedomostí  v  príslušnom  odbore  a  tvorbu  nových  poznatkov. Učiteľ  
by  mal  disponovať  potrebným  teoretickým  základom získaným  počas  štúdia  na  vysokej  škole,  
pričom veľmi dôležité  je  následné  získavanie  praktických skúseností vo výchovno-vzdelávacom 
procese. Učiteľ vhodne využíva odbornú literatúru, rôzne organizácie, informačné zdroje a ďalšie 
príležitosti pre získanie nových poznatkov . Nové  metódy  vo  vzdelávaní  sú  spojené  s  používaním  



informačných  technológií. 
Veľa informácií učiteľ získava v prostredí internetu. Pri  získavaní  informácií  učiteľ nemôže dbať iba  
na získanie  presne  definovaných informácií,   napríklad   podľa   obsahu   kľúčových   slov,   ale   aj 
získaťčo najrelevantnejšie informácie o nejakom subjekte. Dôležité je ich následné spracovanie 
a zapracovanie do vyučovacieho procesu pomocou vhodných metód a foriem. V súčasnosti 
rastievýznam 
informačnejgramotnosti,a toakopreosobnýživot,taki preodbornýa profesionálnyrozvoj,existenciua up
latnenie učiteľa. 
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