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11. Manažérske zhrnutie: 
krátka anotácia, kľúčové slová 

 

Výmena skúseností pri využívaní moderných vyučovacích postupov a metód podporujúcich inovácie 

vo vzdelávaní počas dištančného vzdelávania, možnosti zapájania žiakov do online foriem rôznych 

súťaží, príprava na súťaž matematický Náboj  

 

Komunikácia, poradenstvo a analýza výhod a nevýhod dištančného vzdelávania, hľadanie foriem na 

odstránenie nedostatkov pri online vyučovaní Informatiky, Matematiky a ADK. 

 

Kľúčové slová: Dištančné vzdelávanie, aktivity, vzdelávacie platformy, portál Edupage, súťaž 

matematický Náboj 

http://www.hastropy.sk/


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

- Preberanie foriem zadávania materiálov žiakom s využitím Edupage 

- Výber materiálov na vzdelávanie žiakov 

- Príprava úloh v jednotlivých predmetoch v klube 

- Dištančné vzdelávanie – výber učiva v tematických celkoch 

- Užívateľské školenie na prácu s interaktívnou tabuľou a jej následným zdieľaním na 

pracovnej ploche 

- Ukážka a možnosti vytvorenia domácich úloh žiakom a následne ich vyhodnocovanie 

v prostredí Edupage 

- Vyhodnocovanie prác žiakov a dôraz na pravidelnosť činností, ktoré sú upriamené na 

samovzdelávanie 

- Dbať o včasnosť zasielania študijných materiálov žiakom 

 

Stretnutie prebehlo v priateľskej atmosfére, všetci prítomní členovia sa aktívne zapájali, zaujímali sa 

o nové trendy a možnosti využitia vzdelávacích platforiem, ktoré zefektívňujú a robia  atraktívnym 

dištančné vzdelávanie pre žiakov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Závery a odporúčania: 
 

Členovia pedagogického klubu sa dohodli na výbere materiálov, ktoré budú včas zverejňovať žiakom 

cez platformu Edupage ako bezpečného priestoru poskytujúceho nielen vedomosti, ale aj príležitosti 

k účinnému rozvíjaniu ich analytického a kritického myslenia, charakterových vlastností a vnímavosti 

voči sebe i druhým, následnou implementáciou do vyučovacích hodín Informatiky, matematiky 

a ADK, zisťovanie logického vnímania u žiakov pomocou súťaže matematický Náboj.  

 

Cieľ je zvýšiť schopnosť využívania IKT zručností s využitím prístupných informácií vo vyučovacích 

predmetoch klubu, digitálna bezpečnosť a zodpovedné správanie sa v online priestore. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


