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1 Analýza digitálnych zručností (PRODUKT) 

01/11/2020 - 28/02/2021 

Stručný popis metodiky:  

• partneri projektu vykonajú analýzu digitálnych zručností so zameraním na 2 

hlavné segmenty výskumu (1. na pohľad učiteľov a 2. na vnímanie študentov) 

v ich krajine vo forme kvantitatívnych a kvalitatívnych metód výskumu.  

• V rámci kvantitatívneho výskumu sa zameriame na 2 oblasti záujmu 

respondentov a formou dotazníka zistíme súčasný stav a spokojnosť s výučbou 

(tak na strane učiteľov stredných škôl, ako aj študentov).  

• Vďaka tejto etape výskumu zistíme:  

1. pohľad učiteľov:  

▪ hodnotenie chýbajúcich materiálov (technického, ekonomického, 

kapacitného a iného charakteru, ktoré im neumožňujú 

inovatívnejšie vyučovanie),  

▪ vnímanie súčasnej generácie študentov (pohľad učiteľov na 

súčasný stav - záujem / nezáujem o študentov získavajúcich 

vedomosti na strednej škole) 

2. pohľad študentov:  

▪ kvalita a absencia aspektov vzdelávania (t. j. zisťovanie, ako by 

sa im chcelo vyučovať, čo by pomohlo, aby si vedeli lepšie 

zapamätať jednotlivé fakty / obsah jednotlivých predmetov)  

• Pre dosiahnutie komplexnejších výsledkov plánujeme zaradiť kvalitatívny 

výskum. Budeme ho realizovať metódou: a) focus groups a b) hĺbkové 

rozhovory.  

• Formou hĺbkových rozhovorov oslovíme vybraných učiteľov stredných škôl 

a zistíme: 

• ich pohľad na súčasný stav školského systému ohľadom výučby 

predmetov a možnosti jeho inovácie: 

o tzn. návrh, ako možno zefektívniť výučbu 

o ako motivovať študentov stredných škôl k ochote absorbovať 

potrebné vedomosti a získať tak všeobecný prehľad 

nevyhnutný pre normálne fungovanie spoločnosti 

o ako zvýšiť kvalitu vyučovacieho procesu 

o ako motivovať učiteľov a študentov, resp. zistiť, čo je pre nich 

vo výučbe za súčasných podmienok postačujúce.  

• Prostredníctvom focus group oslovíme niekoľkých študentov stredných škôl, 

ktorých moderátor požiada:  

• o predstavu o tom, akou formou by chceli dostávať informácie 

• akú majú predstavu o priebehu výučby, aké sú návrhy na jej 

zlepšenie.  
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V druhej fáze, po absolvovaní vzdelávacích digitálnych kurzov zameraných na 
implementáciu digitálnych zručností do riadneho vyučovacieho procesu a 
implementáciu odborných odporúčaní, považujeme za prospešné uskutočniť 
komparatívny výskum s cieľom:  

• zistiť úspešnosť a celkové hodnotenie zlepšeného vzdelávacieho systému (t. j. 

zopakujte predchádzajúci výskum) a oslovíme:  

o a) samotných učiteľov - ktorí navrhované inovatívne riešenia zapracovali 

do svojich učebných osnov:  

▪ tzn. realizovať získané vedomosti vo výučbe mladých študentov;  

▪ zatiaľ čo by nás zaujímal ich pohľad na záujem študentov (rast / 

stagnácia / pokles záujmu);  

▪ prijímanie informácií študentmi;  

▪ záujem o danú problematiku (porovnanie s minulosťou - alebo s 

využitím predchádzajúcej taktiky výučby);  

▪ porovnanie výučby a jej možností pred / po školení,  

▪ ich vnímanie pozornosti a spätnej väzby študentov 

▪ celkové hodnotenie – v ktorých oblastiach im novonadobudnuté 

vedomosti pomohli a ktoré oblasti by bolo ešte vhodné zahrnúť do 

nasledujúcich vyučovacích procesov.  

o b) pri vnímaní recepcie študentov na inovatívne prístupy k výučbe je 

potrebné:  

▪ zamerať sa na pohľad študentov, ktorí boli účastníkmi 

inovatívnych foriem výučby (spôsobených začlenením a 

zlepšením digitálnych kompetencií svojich učiteľov) 

▪ zamerať sa predovšetkým na ich hodnotenie efektívnosti (či im 

tento typ výučby viac vyhovuje, ako by sa dalo ďalej 

zdokonaľovať, aké sú podľa nich možnosti, ako sa učiť a učiť ešte 

efektívnejšie atď.). 

 

PRIAME CIEĽOVÉ SKUPINY: 

1. lektori stredných škôl: 150 

Výber / dosah: V rámci kvantitatívneho výskumu budú dopytovaní učitelia stredných 
škôl (humanitné odbory - hlavná oblasť uchádzačov a partnerov projektu) vo všetkých 
zúčastnených krajinách (50 pre každú krajinu). 

2. počet študentov stredných škôl: 1 500 

Výber / dosah: V rámci kvantitatívneho výskumu budú dopytovaní študenti stredných 
škôl (humanitné odbory - hlavná oblasť uchádzačov a partnerov projektu) vo všetkých 
zúčastnených krajinách (500 pre každú krajinu). 
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Šírenie / propagácia 

O výskume budeme informovať:  

• na webových a sociálnych stránkach žiadateľa a partnerov 

• prostredníctvom Školiaceho mediálneho centra zriadeného žiadateľom 

zamerané na podporu a rozvoj mediálnych kompetencií žiakov, študentov 

a pedagógov základných a stredných škôl  a ostatných pracovníkov s 

mládežou.  

• Do propagácie sa zapojí univerzitná televízia, časopis a rozhlas. 

 

Úloha koordinátora a partnerov: 

Medzinárodná spolupráca projektových tímov z troch susedných krajín umožní 
efektívnejšiu metodickú trianguláciu (zúčastnení odborníci, empirické údaje a 
projektové aktivity), čím sa prehĺbi rozsah poznania kontextu skúmaného javu, čo 
výrazne zvyšuje kvalitu a kľúčové výstupy predloženého projektu.  

Je tiež potrebné poznamenať, že implementačný tím zo Slovenska, Poľska a Českej 
republiky zaručuje interdisciplinaritu a komplementárnosť.  

Poľskí vedci sa špecializujú na výskum zameraný na využitie nových technológií vo 
vzdelávaní, dištančnom vzdelávaní a multimédiách, zatiaľ čo slovenská a česká strana 
zabezpečujú účasť na prípravných a projektových aktivitách v oblasti rozvoja médií, 
informačných a digitálnych kompetencií, médií. 
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2 Návrh štruktúry a obsahového zamerania digitálnych kurzov 
inovatívnych metód a nástrojov použiteľných vo vzdelávaní. 
(PRODUKT) 

01/03/2021–30/09/2021 

Na základe získaných údajov koordnitátor a partneri vytvoria:  

• pre učiteľov:  

o sériu vzdelávacích materiálov, na základe ktorých budú schopní 

inovovať svoje zaužívané vyučovacie postupy, implementovať svoje 

digitálne zručnosti do konkrétnych praktických výstupov.  

o Obsah vzdelávacích modulov bude založený na najčastejšie sa 

opakujúcich sa nedostatkoch získaných z analýzy. 

 

PRIAME CIEĽOVÉ SKUPINY: 

učitelia stredných škôl: 150 

Výber / dosah: V rámci kvantitatívneho výskumu budú dopytovaní:  

• učitelia stredných škôl (humanitné odbory - hlavná oblasť uchádzača a partneri 

projektu) vo všetkých zúčastnených krajinách.  

o Na základe ich pripomienok budú vytvorené vzdelávacie moduly vo 

forme digitálnych kurzov, prístupné predovšetkým učiteľom stredných 

škôl a sekundárne širokej verejnosti - sekundárne sa dotýka až 5 000 

učiteľov 

počet študentov strednej školy: 1 500 

Výber / dosah: V rámci kvantitatívneho výskumu budú dopytovaní:  

• študenti (humanitné odbory - hlavná oblasť uchádzača a partneri projektu) vo 

všetkých zúčastnených krajinách.  

o Na základe ich pripomienok budú vytvorené vzdelávacie moduly vo 

forme digitálnych kurzov, prístupné predovšetkým učiteľom stredných 

škôl a sekundárne širokej verejnosti. Ovplyvnia hlavne študentov, ktorí 

budú hlavnými príjemcami nových digitálnych zručností svojich učiteľov 

- sekundárne postihuje až 15 000 študentov 

Šírenie / propagácia 

Šírenie výstupov projektu bude prebiehať prostredníctvom:  
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• reklamy na sociálnych sieťach 

• projektových kanálov: Facebook, Instagram 

• blog na všetkých webových stránkach 

• študentské médiá (noviny, študentské rádio, televízia atď.) 

 

Úloha žiadateľa a projektových partnerov 

Podstatou tejto aktivity bude konečný návrh:  

• štruktúry a obsahového zamerania digitálnych kurzov  

• inovatívnych metód 

• nástrojov použiteľných vo vzdelávaní.  

Žiadateľ projektu v spolupráci s partnermi pripraví model vzdelávacieho modulu, 
jeho štruktúru a obsah. 
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3 Príprava užívateľských príručiek a metodických príručiek 
zameraných na využitie inovatívnych prístupov vo výchove a 
vzdelávaní. (PRODUKT) 

1. 10. 2021–30.04.2022 

Používateľské príručky pre učiteľov budú slúžiť:  

• ako praktické vzdelávacie zdroje určené na aplikáciu poznatkov získaných pri 

absolvovaní vzdelávacích aktivít.  

• Príručky sa zameriavajú na praktické spôsoby implementácie nových foriem 

nástrojov do vzdelávacích procesov.  

• Budú k dispozícii v slovenskom, poľskom, českom a anglickom jazyku, aby v 

rámci šírenia mohli s nimi spolupracovať všetky tri partnerské organizácie 

zapojené do projektu alebo iné medzinárodné vzdelávacie inštitúcie.  

• Metodické príručky budú okrem textovej časti obsahovať aj prílohy a 

interaktívne digitálne pomôcky pre ďalšie pedagogické činnosti. Sú to najmä:  

o elektronická verzia textovej časti jednotlivých metodických príručiek  

o archív interaktívnych nástrojov 

o online hry 

o pracovné listy 

o cvičné videá 

o ďalšie užitočné aplikácie a technologické riešenia vhodné na použitie vo 

vzdelávacej praxi.  

Tieto užívateľské príručky a metodické príručky budú voľne prístupné v 
elektronickej podobe cieľovej skupine a širokej verejnosti (vo forme 
otvorených vzdelávacích zdrojov). 

 

PRIAME CIEĽOVÉ SKUPINY: 

stredoškolský učiteľ: 1 500 

Výber / dosah: príručky a vzdelávacie príručky budú slúžiť predovšetkým učiteľom 
stredných škôl humanitných odborov a sekundárne pre širokú verejnosť - sekundárne 
môžu pôsobiť na širokú verejnosť (15 000 učiteľov) 

Šírenie / propagácia 

Šírenie výstupov projektu bude prebiehať prostredníctvom:  

• reklamy na sociálnych sieťach 

• projektových kanálov: Facebook, Instagram 
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• blog na všetkých webových stránkach 

• študentské médiá (noviny, rádio pre študentov, televízia atď.) 

 

Úloha žiadateľa a partnerov projektu 

Aktivitu bude koordinovať navrhovateľ projektu (Fakultná masmediálna komunikácia 
Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave) v úzkej spolupráci s partnerskými inštitúciami 
z Poľska a Českej republiky.  

Partneri projektu budú spolupracovať pri plánovaní, príprave, implementácii a šírení 
projektových aktivít a výstupov. Práce na projektových činnostiach budú prebiehať 
spoločne.  

Partneri budú priebežne konzultovať svoje postupy, vymieňať si skúsenosti a 
zabezpečovať prenos získaných vedomostí a príkladov dobrej praxe.  

Všetky spoločne pripravené materiály budú v národných jazykoch a budú následne 
preložené do angličtiny. 
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1. Analýza digitálnych zručností 

A: KVANTITATÍVNY VÝSKUM 

Cieľová skupina: učitelia 

Cieľ: zistiť súčasný stav a spokojnosť s výučbou 

P1: Predpokladáme, že učitelia považujú súčasný výučbový proces za nevhodne 
nastavený (nedostatok učebných pomôcok, nedostatočný priestor pre výučbu, 
nezáujem žiakov, ...) 

P2: Predpokladáme, že učitelia vnímajú viacero prekážok inovatívneho vyučovania 
(nedostatočné skúsenosti, nedostatočné technické vybavenie, neochota meniť 
zaužívaný spôsob výučby, absencia podporných materiálov, nedostatočné finančné 
ohodnotenie). 

P3: Predpokladáme, že pri vhodnej podpore a dodaní podporných materiálov ochota 
realizovať inovatívnu výučbu stúpne. 

 

DOTAZNÍK 

Na stupnici od 1 do 5 vyjadrite mieru spokojnosti so súčasným výučbovým 
procesom na Vašej škole: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

1 = úplne nespokojný (súčasný systém mi vôbec nevyhovuje);  

2 = nespokojný (súčasný systém mi nevyhovuje, viem si však nájsť určitý spôsob 
výučby);  

3 = neviem posúdiť (učím krátko, resp. systém má rovnako svoje výhody, ako aj 
nevýhody);  

4 = viac-menej spokojný (systém má svoje nedostatky, ktoré sa ale dajú zvládať);  

5 = úplne spokojný (nemám výhrady k súčasnému systému vyučovania, učí sa mi 
veľmi dobre). 

 

Čo považujete za najväčšie nedostatky výučbového procesu? 

(1 = najmenej dôležité / 3 = najviac dôležité) 

Nezáujem žiakov o vzdelávanie: 1 – 2 – 3  

mailto:press.fmk@ucm.sk
http://www.fmk.sk/


 

  INCREASING DIGITAL COMPETENCIES 

 

Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

Adresa: Námestie Jozefa Herdu 2, 917 01  Trnava  
Telefón: 033/55 65 424     E-mail: press.fmk@ucm.sk     Internet: www.fmk.sk  

Absencia vzdelávacích materiálov (učebníc, pracovných listov): 1 – 2 – 3 

Nejednoznačné kritériá (usmernenia, učebné plány): 1 – 2 – 3 

Nedostatok učiteľov: 1 – 2 – 3 

Nedostatočný priestor na prípravu výučby (zaťažujúca administratívna agenda, 
riešenie projektov, riešenie problémov so žiakmi): 1 – 2 – 3 

Zlé technické vybavenie (absencia počítačov, projektorov, vhodných miestností na 
prípravu a výučbu): 1 – 2 – 3 

Iné: _______________________________________________________ 1 – 2 – 3 

 

Ktoré z nasledujúcich technológií využívate v rámci vyučovacieho procesu?: 

Notebook 

Stolový počítač 

Tablet 

Mobil 

Interaktívnu tabuľu 

Iné: _______________________ 

 

Ktoré nástroje využívate v rámci vyučovacieho procesu?: 

Prezentácie prostredníctvom Power point 

Softvér pre využitie interaktívnej tabule 

Mobilné aplikácie 

Video, film, multimediálne súbory 

Digitálne hry 

Iné: _______________________ 
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Ak niektorú/niektoré z týchto technológií alebo nástrojov nevyužívate, čo je 
najčastejším/hlavným dôvodom? 

Neviem s týmito technológiami/nástrojmi pracovať. 

Príprava výučby prostredníctvom týchto technológii/nástrojov je zdĺhavá a náročná. 

V rámci môjho predmetu sa žiadna z týchto technológii/nástrojov nedá využiť. 

Nemáme vhodné technické vybavenie, prostredníctvom ktorého by sa dali tieto 
technológie/nástrojov aplikovať vo výučbe. 

Nemám doma alebo v kancelárii/zborovni potrebné vybavenie (PC/notebook) na 
prípravu takejto formy výučby. 

 

Aký je Váš názor na využívanie týchto technológií a nástrojov vo vyučovacom 
procese? 

Vhodným a zaujímavým spôsobom dopĺňajú výučbový proces. 

Sú nevyhnutnosťou. Postupne nahradia štandardné vyučovanie. 

Sú vhodnou formou pri výučbe niektorých predmetov. 

Sú zbytočné a zaťažujú učiteľov.  

Výučbový proces spomaľujú. 

Neslúžia na efektívny výučbový proces. Žiaci si učivo lepšie nezapamätajú oproti 
klasickému vyučovaniu. 

Iné: _____________________________________________________________ 

 

Ktoré z nasledujúcich faktorov by Vás motivovali k využitiu inovatívnych metód 
a moderných technológií/nástrojov do vyučovacieho procesu? 

Dostatočné technické zabezpečenie/vybavenie školy/triedy: 1 – 2 – 3 

Školenie, ako tieto technológie využívať: 1 – 2 – 3 

Manuály, videá a materiály, ako tieto technológie využívať a ako s nimi pracovať: 1 – 
2 – 3 

Vyššie finančné ohodnotenie: 1 – 2 – 3 
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Podpora vedenia: 1 – 2 – 3 

Záujem žiakov: 1 – 2 – 3 

Iné: ______________________________________________________________ 

 

Ako dlho učíte (pracujete ako učiteľ, resp. pedagogický pracovník)? 

Menej ako 1 rok 

1 – 3 roky 

3 – 5 rokov 

5 – 10 rokov 

Viac ako 10 rokov 

 

Aký predmet/aké predmety v tomto školskom roku vyučujete? 

_____________________________________________________ 

 

V ktorom ročníku/V ktorých ročníkoch na vašej strednej škole učíte? 

1. ročník 

2. ročník 

3. ročník 

4. ročník 

5. ročník 

 

Aký je Váš vek? 

25 – 30 

31 – 35 

36 – 40 
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41 – 45 

46 – 50 

51 – 55 

56 a viac 

 

Aké je Vaše pohlavie? 

Muž 

Žena  

 

 

Cieľová skupina: žiaci 

Cieľ: zistiť súčasný stav a spokojnosť s výučbou 

P1: Predpokladáme, že žiaci považujú súčasný výučbový proces za zastaralý 
(nevyužívanie moderných a interaktívnych spôsobov výučby, memorovanie 
poznatkov, slabá aplikácia poznatkov do praxe) 

P2: Predpokladáme, že žiaci by privítali využívanie moderných technológií a ich 
postupnú plnú integráciu do vyučovacieho procesu. 

P3: Predpokladáme, že záujem žiakov o vzdelávanie využitím moderných technológií 
a interaktívnych prvkov sa zvýši. 

 

DOTAZNÍK 

Na stupnici od 1 do 5 vyjadrite mieru spokojnosti so súčasným vyučovaním 
procesom na Vašej škole: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

1 = úplne nespokojný (súčasný systém mi vôbec nevyhovuje);  

2 = nespokojný (súčasný systém mi nevyhovuje, zvykol som si však naň);  

3 = neviem posúdiť (systém má rovnako svoje výhody, ako aj nevýhody);  

4 = viac-menej spokojný (systém má svoje nedostatky, ktoré sa ale dajú zvládať);  
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5 = úplne spokojný (nemám výhrady k súčasnému systému vyučovania, vyhovuje mi). 

 

Vyučovací proces je podľa Vás: 

moderný 1 – 2 – 3 – 4 – 5  zastaraný 

zaujímavý 1 – 2 – 3 – 4 – 5 nudný 

interaktívny 1 – 2 – 3 – 4 – 5 jednostranný 

Iné: ______________________________ 

 

Využívajú učitelia na vašej škole moderné technológie a interaktívne spôsoby 
výučby? 

Áno, ale iba výnimočne. 

Využívajú ich len na niektorých predmetoch. 

Nevyužívajú. 

 

Na akom predmete/akých predmetoch ste sa stretli s využitím takýchto 
technológií a spôsobov výučby? 

___________________________________________________________________ 

 

Aké technológie vaši učitelia využívajú najčastejšie? 

Stolový počítač 

Notebook 

Tablet 

Mobil 

Interaktívna tabuľa 

Iné: __________________________ 
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Aké nástroje využívajú vaši učitelia pri práci s týmito technológiami 
najčastejšie? 

Prezentácie prostredníctvom Power point 

Aplikácie alebo programy k interaktívnym tabuliam 

Mobilné aplikácie 

Videá, filmy, multimediálne súbory 

Digitálne vzdelávacie hry 

Iné: ___________________________ 

 

Ako vnímate využitie týchto technológií/nástrojov vo vyučovacom procese? 

Ich využitie je zábavné, hodiny sú zaujímavejšie. 

Využitie týchto technológii mi pomáha lepšie pochopiť učivo a viac si z neho aj 
zapamätám. 

Ich využitie nemá význam. Hodiny sú rovnako nudné a nezáživné. 

Iné: _________________________________________________ 

 

Privítali by sme ste využitie moderných technológií/nástrojov a interaktívnych 
metód vo vyučovaní? 

Určite áno. 

Áno, ale nie pre všetkých predmetoch. 

Nie som si istý/á. Neviem si predstaviť takúto formu vyučovania. 

Nie. Klasické vyučovanie mi vyhovuje viac. 

Nie, pretože sa obávam, že nebudem vedieť tieto technológie využívať/ovládať 
a učenie bude ešte náročnejšie. 

 

V ktorom ročníku študujete? 

1. ročník 
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2. ročník 

3. ročník 

4. ročník 

5. ročník 

 

Aký typ školy navštevujete? 

Gymnázium 

Obchodná akadémia 

Stredná odborná škola 

Iné: _________________________ 
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PRAKTICKÉ VÝSTUPY PROJKETU 

Predpokladáme, že z výsledkov výskumov vyplynie, že žiaci majú o využitie 
moderných technológií a interaktívnu výučbu záujem. Učitelia vnímajú tento trend, 
uvedomujú si výhody ich využitia, avšak identifikujú viacero faktorov, ktoré limitujú ich 
praktickú využitie. 

Predpokladáme, že v rámci súčasného využitia týchto technológií ide predovšetkým 
o využitie prezentácií v Power Pointe, interaktívnych tabúľ (v obmedzenej miere). 

Súčasný trend intenzívneho využívania mobilných telefónov, aplikácií a internetu 
vytvára priestor pre ich využitie aj v rámci vyučovacieho procesu. Navyše, súčasná 
situácia ovplyvnená pandémiou koronavírusu aktivovala viaceré inštitúcie k tomu, že 
svoje aktivity rozvíjajú a ponúkajú online. To všetko sú príležitosti pre integráciu týchto 
prvkov do vyučovacieho procesu. 

V rámci modulov ako praktických výstupov projektu môžeme vytvoriť: 

• metodické príručky uľahčujúce integráciu a využitie moderných technológií do 

vyučovacieho procesu v podobe: 

o infografiky (prehľadné spracovanie využitie rôznych programov) 

o manuálov a video návodov ako využiť rôzne programy a aplikácie vo 

vyučovacom procese (konkrétne príklady, vzorové hodiny, postupy krok 

po kroku, praktické typy a triky) 

o príručky s praktickými ukážkami využitia kreativity, moderných 

technológií, interaktívnych prvkov (príklady zo zahraničia) 

Súčasťou praktického výstupu bude aj vytvorenie, resp. návrh na využitie: 

• aplikácie Sli.do Teacher (prepojenie s PPT – možnosť vytvárať kvízy, testy, 

overiť si pozornosť žiakov), možnosť prepojenia s mobilnými 

telefónmi/smartfónmi. 

• využitie virtuálnych prehliadok pri výučbe predmetov ako občianska náuka 

alebo dejepis, estetika a pod. (virtuálne prehliadky múzeí, galérií, a pod.). 

• hosťujúcich prednášok, spíkrov a pod. prostredníctvom videohovorov 

(napríklad riaditeľ Múzea SNP alebo Múzea Holokaustu pri výučbe Dejepisu). 

 

Špeciálnou súčasťou praktického výstupu bude vytvorenie:  

• platformy pre digitálnu hru na využitie v rámci vyučovacieho procesu (hra 

bude mať edukatívny charakter, hráč bude plniť rôzne vedomostné úlohy, aby 

získal potrebné body – možnosť súťažiť medzi sebou). Využitie hry môže 

slúžiť v úvode hodiny na zopakovanie si prebraného učiva. 
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• Platformy pre interaktívnu mapu, audiovizuálne pomôcky a pod. na využitie 

v rámci výučby cudzích jazykov (žiaci budú prostredníctvom mapy – napr. 

Google Maps alebo Google Earth, prípadne ďalších multimediálnych pomôcok 

precvičovať praktické využitie cudzieho jazyka). Žiak môže plniť úlohu 

sprevádzajúceho (turistického sprievodcu) a na interaktívnej mape (možnosť 

využiť interaktívnu tabuľu alebo online aplikácie) bude po anglicky alebo 

nemecky sprevádzať svojich spolužiakov. Budem im vysvetľovať, kam môžu 

cestovať, kde sa ubytovať, aké pamiatky si pozrieť a pod. 

• Interaktívna mapa sa dá využiť aj na ďalšie úlohy (situácie – predstavte si, že 

ste v cudzom meste a chcete sa dostať na stanicu. Ako sa spýtate na smer, 

budú vás navigovať, musíte podľa pokynov nájsť stanicu, metro, obchod 

a pod.). 
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