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11. Manažérske zhrnutie 

 

Kľúčové slová:  

online test, online hodina, online prezentácia 

 

Krátka anotácia: V klube 21. storočia sa pravidelne stretáva 6 pedagógov. Snažia sa 

rozvíjať svoje digitálne zručnosti a prezentovať osobnosť učiteľa s moderným myslením 

a prístupom k žiakom, kolegom i k svojmu okoliu. V ich záujme je ovládať moderné prvky 

vzdelávania, rozvíjať svoje schopnosti, myslieť a konať nadčasovo. 

Obsahom stretnutia bolo vypracovanie testu na online vypracovanie, využitie prezentácie 

v rámci online hodiny.   

Všetci zúčastnení vypracovali testy s cieľom využiť ich v rámci projektového vyučovania.  

 

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

 

Využitie odporúčaní z predchádzajúceho stretnutia 

 

• vytvorenie online testu 

• podklady k učebným plánom pre nový študijný odbor multimédia 

 

Obsahom stretnutia boli dve prioritné témy. Prvou témou stretnutia boli online testy, ktorých 

forma je každému známa. Vedúci klubu zadal účastníkom aktivitu, vypracovanie testu 

http://www.spsehalova.sk/


v rozsahu 10 – 15 otázok, ktorý môže každý vyučujúci využiť vo svojom predmete, ktorý 

učí. K vytvoreniu testov bolo možné využiť program podľa vlastného uváženia. Učitelia 

pripravujú testy najčastejšie prostredníctvom Edupage. 

 

 

Druhou rozsiahlejšou témou stretnutia bola príprava podkladov k učebným plánom pre nový 

študijný odbor multimédia. V rámci stretnutia sa riešilo nastavenie rámcového učebného 

plánu ako i obsah vzdelávania a personálne zabezpečenie vzdelávania konkrétnych 

predmetov. 

Cieľom je, aby vzdelávanie daného odboru prebiehalo  v modernom duchu, moderných 

priestoroch s profesionálnym technickým vybavením. Okrem toho je cieľom, aby 

vzdelávanie v tomto odbore pripravovalo žiakov  na pokračujúce štúdium na vysokej škole. 

Z toho dôvodu gestor pripravovaného odboru  priblížil ostatným členom plánovanú 

spoluprácu, ktorú rieši s dekankou konkrétnej vysokej školy.  

Členovia klubu sa dôkladným oboznámením so študijným odborom  pripravili na jeho  

prezentáciu v rámci pripravovaného dňa otvorených dverí. 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Závery: 

 

Stretnutie pedagógov 21. storočia má veľký význam. Pedagógovia si v rámci týchto stretnutí 

zvyšujú svoje odborné aj digitálne kompetencie, čo sa prejavuje na kvalite online formy 

vzdelávania.  

Prínosom  je i čas, ktorý účastníci zmysluplné  využívajú na skvalitňovanie vzdelávacieho 

procesu, vytváranie podmienok pre nový študijný odbor a modernizovanie  podmienok 

vzdelávania existujúcich odborov.  

 

Odporúčania: 

 

1. Využívať vypracované testy v rámci online vzdelávania. 

2. Venovať pozornosť príprave učebných materiálov pre nový študijný odbor 

multimédia. 

3. Získané  poznatky odovzdávať  ďalším kolegom v rámci zasadnutí  predmetových 

komisií a spolupráce pedagógov. 
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