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Krátka anotácia: Klub pedagógov 21.storočia má 6 členov, pedagógov, ktorí sa so záujmom 

zúčastňujú stretnutí a aktívne sa zapájajú do aktivít. Činnosť klubu je zameraná na kvalitu vzdelávania 

a na osobnosť učiteľa, ktorú možno stotožniť s názvom klubu. Učiteľ 21. storočia je učiteľ 

s moderným myslením a prístupom k žiakom, kolegom i k svojmu okoliu. Má v záujme ovládať 

moderné prvky vzdelávania, rozvíjať svoje schopnosti a dokáže myslieť a konať nadčasovo. 

 

Stretnutie klubu pedagógov 21. storočia bolo zamerané na dôkladnú prípravu online  Dňa otvorených 

dverí (príprava pozvánky pre online prihlásenie a vstup do konkrétnej učebne) s využitím teamsu. 

Zároveň boli nasimulované určité problémy, ktoré sa môžu v rámci online DOD vyskytnúť a tým 

môžu narušiť kvalitu prezentácie školy a odborov.  

Predpokladané poruchy, ktoré by mohli vzniknúť sú porucha zvuku alebo obrazu, obmedzený 

prístup  vstupu klienta do miestnosti prezentovanej DOD. S riešením takto prípadne vzniknutej 

situácie sa všetci oboznámili  a zároveň prakticky zrealizovali odstránenie modelovej poruchy. 

Praktickým precvičovaním práce  s programom MS OFFICE 365 a  využívaním množstva nástrojov, 

ktoré program  ponúka sa členovia klubu posunuli vo svojich digitálnych zručnostiach vpred. 

 

Spoločne dospeli k zhodnému názoru, že preškolením sa na nový program  dosiahnu zľahčenie práce, 

šetrenie času a najdôležitejšie, dosiahnu vyššiu úroveň online a dištančného vzdelávania.   

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

 

Využitie odporúčaní z predchádzajúceho stretnutia 

 

http://www.spsehalova.sk/


• Práca s nástrojmi programu MICROSOFT 

• Príprava na online Deň otvorených dverí s vytvorením pozvánky na vstup do online     

       priestoru. 

 

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

OFFICE 365 a na upevňovanie programových zručností. Všetci účastníci pracovali viacmenej 

samostatne na upevňovaní svojich zručností. Na úvod medzi sebou vzájomne komunikovali vrámci 

videohovoru. Následne sa rôznymi cvičeniami pripravovali na online Deň otvorených dverí 

a pokúšali sa odstraňovať poruchy, ktoré lektor umelo vytvoril. Nasimuloval poruchy, ktoré by mohli 

počas online DOD vzniknúť.  Bolo to cielené, umelo vytvorené z dôvodu, aby si jednotlivci vedeli 

poradiť pri odstránení danej poruchy v online procese.  Všetci zúčastnení v rámci klubového 

stretnutia  vytvorili  pozvánku na online vstup do jednotlivých tried DOD.  

 

Upevnením si technických zručností sa učitelia zhodli na tom, že sú dôkladne pripravení na úspešné 

zrealizovanie prvého online Dňa otvorených dverí po technickej i odbornej stránke. 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Závery: 

 

V klube pedagógov 21. storočia  bol značný čas venovaný práci s MS OFFICE 365, čo malo 

podstatný význam. Program  je vhodný pre každého moderného učiteľa, ktorý má v záujme 

skvalitniť vzdelávací proces, poskytnúť žiakom kvalitné vzdelávacie materiály a vytvoriť im čo 

najlepšie podmienky v priestore online vzdelávania. Je to program s množstvom využiteľných 

nástrojov, ktoré umožňujú efektívny spôsob vyučovania a plnohodnotnú realizáciu online 

a dištančného vzdelávania. Pedagógovia, ktorí sa v rámci klubových stretnutí zdokonaľovali v práci 

s daným programom si zvýšili svoje digitálne zručnosti a osvojili si možnosti, ktoré daný program 

ponúka.  

 

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 naďalej ich rozvíjať. 

3. Získané  poznatky odovzdávať  ďalším kolegom v rámci zasadnutí  predmetových komisií, 

spolupráce a  stretnutí. 
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