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1. Prioritná os Vzdelávanie 

2. Špecifický cieľ 
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11. Manažérske zhrnutie 

 

Kľúčové slová: MS OFFICE 365, videohovor, online DOD 

 

Krátka anotácia: Stretnutia klubu pedagógov 21.storočia sa zúčastnilo 6 pedagógov. Dané stretnutie 

v rámci obsahu plynulo nadväzovalo na predchádzajúce stretnutie zamerané na  potreby vlastného 

odborného rozvoja a napredovania v technických zručnostiach  v práci s programom MICROSOFT 

OFFICE 365.  Výhodou  programu je, že podporuje tímovú prácu a každému, kto s nim pracuje, šetrí 

čas. Vyhovuje potrebám pedagógov, ktorí si vytvárajú triedy a tímy a umožňuje študentom pomocou 

inteligentných nástrojov pripojenie, komunikáciu a zdieľanie v triede aj mimo nej. 

 

Rámcovým programom klubového  stretnutia bolo praktické precvičovanie s využívaním množstva 

nástrojov, ktoré program  MS OFFICE 365 ponúka. 

Uľahčenie práce a šetrenie času zvýšilo záujem zúčastnených o ovládanie daného  programu 

a rozšírenie si schopností pracovať v ňom.  Svoj význam splnilo úvodné školenie lektora spoločnosti 

Microsoft a následné podrobné inštrukcie vedúceho klubu, ktorý kolegov viedol k nasledovaniu 

krokov, precvičovaniu a osvojeniu si konkrétnych aktivít, ktoré program umožňuje. 

 

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

 

Využitie odporúčaní z predchádzajúceho stretnutia 

 

• Práca s programom MICROSOFT 

http://www.spsehalova.sk/


• Vytvorenie  tried a tímov 

• Zdieľanie dokumentov  

• Príprava na online Deň otvorených dverí 

 

Stretnutie  klubu pedagógov 21. storočia bolo zamerané na výmenu skúseností s programom MS 

OFFICE 365 a na rozvíjanie programových zručností. Zúčastnení pedagógovia sa prihlásili do svojich 

kont pracovali s programom samostatne alebo v spolupráci s   vedúcim klubu. Vzájomne medzi sebou 

komunikovali a zdieľali dokumenty. Rôznymi cvičeniami sa  pripravovali na online Deň otvorených 

dverí. Vytvárali  pozvánky a prístup na vstup do jednotlivých tried, do ktorých sa prihlasovali 

a zároveň realizovali videohovory. Tento nácvik bol účelný a mal svoje opodstatnenie pred  reálnym 

uskutočnením Dňa otvorených dverí. 

 

Osvojovaním si technických zručností si členovia klubu spoločne medzi sebou vymieňali skúsenosti, 

odhaľovali určité technické problémy, ktoré sa vyskytli a v spolupráci s vedúcim klubu sa podieľali 

na ich odstraňovaní. Jedným z problémov, ktorý sa vyskytol bolo prenos zvuk v rámci online 

vzdelávania. Vďaka schopnostiam vedúceho klubu  bola príčina zistená a odstránená. Zároveň 

členom vysvetlil postup odstránenia vzniknutej problematiky. 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Závery: 

 

Stretnutie členov pedagogického klubu malo opakovane podstatný význam pre dosiahnutie vyššej   

kvality a úrovne vzdelávacieho procesu. Vzájomnou  komunikáciou a vymieňaním pedagogických 

a odborných skúseností sa účastníci venovali rozvíjaniu vlastnej technickej zdatnosti a ovládaniu 

práce s programom MS OFFICE 365.  

 

Odporúčania: 

 

1. Vzájomne si  vymieňať  skúsenosti zamerané na zvýšenie kvality  vzdelávania 

v podmienkach  online a dištančného vzdelávania.  

2. Využívať získané technické a programové zručnosti a poznatky z nich odovzdávať  ďalším 

kolegom v rámci zasadnutí  predmetových komisií, spolupráce a  rozvíjania 

medzipredmetových vzťahov. 

3. V rámci vzájomnej  spolupráce sa pripraviť na zdatný priebeh online Dňa otvorených dverí. 
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