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11. Manažérske zhrnutie: 
krátka anotácia: 

 

Hlavnou témou stretnutia bolo precvičenie získaných informácií z predchádzajúceho stretnutia 

pedagogického klubu a doplnenie zručností nastavenia hodnotenia a vyhodnocovania úloh 

v dištančnom vzdelávaní žiakov. 

Členovia pedagogického klubu si odovzdávali skúsenosti ohľadom tvorby a dĺžky trvania testov, úloh 

a pracovných listov ako aj tvorbou prezentácií a využitia textového dokumentu a tabuliek pri práci 

v platforme Zoom, využitie online nástrojov na podporu vzdelávania. 

 

kľúčové slová: dištančné vzdelávanie, Edupage, Zoom, úprava testov, hodnotenie, využitie online 

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

             Činnosť klubu sa riadila nasledovnými bodmi: 

- aktivizácia žiakov v dištančnom vzdelávaní 

- problémy dištančného vzdelávania 

- tvorba zadaní pre žiakov 

- hodnotenie žiakov 

- zaujatie žiakov prostredníctvom pútavých úloh 

- využitie online nástrojov 

- zadanie testov a úloh  a zmena v pridelení testov a úloh  

 

Počas stretnutia pedagogického klubu si členovia vyskúšali prácu s jednotlivými nástrojmi 

a odovzdávali si svoje skúsenosti získavané počas dištančného vzdelávania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Závery a odporúčania: 
 

Členovia pedagogického klubu sa budú naďalej vzdelávať vo využívaní rôznych online 

nástrojov a tieto využívať v dištančnom vzdelávaní. 

 

Členovi pedagogického klubu si rozšírili a upevnili svoje poznatky o možnosti využitia 

online nástrojov pri zadávaní testov, pracovných listov a domácich úloh. Ďalej členovia sa 

oboznámili s možnosťami zdieľania súborov a folderov za účelom skupinovej práce žiakov 

a získania rýchlej spätnej väzby. 

  

 

 

 

 

 

 


