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Krátka anotácia: Všetci prítomní sa jednoznačne zhodli na potrebe ale zároveň na 

náročnosti elektronického spracovanie údajov, ku ktorému jednoznačne patrí príprava 

a spracovanie vzdelávacích materiálov a príprav, príprava testov, kvízov, dotazníkov atď.  

Nakoľko sa stretnutia pedagogického klubu zúčastnili učitelia odborných predmetov, z ich 

pohľadu je najnáročnejšia a zároveň najdôležitejšia kvalitná príprava vzdelávacích 

materiálov, jej prevedenie do elektronickej formy tak, aby umožnili vysvetliť a žiakom čo 

najlepšie pochopiť odbornú tému. Pri dokonalej príprave a spracovaní tém je ich následné 

využitie efektívnejšie. 

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

 

• elektronické spracovanie vzdelávacích a učebných materiálov 

• elektronická forma odovzdávania učebných materiálov  

 
Témou elektronické spracovanie údajov sme nadviazali na predchádzajúcu tému stretnutia pedagógov 

21. storočia, a to e-learning. Prítomní si v rámci stretnutia vymieňali svoje informácie a skúsenosti 

http://www.spsehalova.sk/


s elektronickým spracovaním vzdelávacích materiálov. Prvá časť stretnutia bola venovaná ich 

príprave a spracovaniu. Časť prítomných je zapojená do vypracovávania učebných materiálov, ktoré 

budú používané žiakmi a pedagógmi iných škôl v rámci celého Slovenska. Komunita pedagógov bude 

mať možnosť tieto materiály upravovať a dopĺňať, vylepšovať, čo prispeje nie len k efektivite 

vzdelávania, ale aj k širokej spolupráci škôl a celkovej globalizácii v rámci vzdelávania. Druhou 

časťou stretnutia bolo vymieňanie si skúseností zameraných na odovzdávanie elektronicky 

spracovaných vzdelávacích materiálov. Väčšina prítomných využíva ukladanie materiálov na cloud 

a ich zdieľanie vybranej skupine osôb, s ktorou je tematicky alebo profesne prepojená. Navzájom sa 

informovali aj ohľadom zabezpečenia zdieľaných dokumentov a súborov voči ich poškodeniu 

a podobne. 

12. Závery a odporúčania: 

 

Závery: 

 

Stretnutie pedagógov 21. storočia plní svoj účel. Výmena názorov a skúseností bola 

zameraná na elektronické spracovanie vzdelávacích materiálov a ich zdieľanie 

v konkrétnych skupinách osôb. Ich náročnosť spracovania sa následne prejaví v kvalite a 

efektivite vzdelávacieho procesu.  

Odporúčania: 

Naďalej sa zameriavať na výmenu skúseností a využiť rôzne možnosti, ktoré ponúkané 

rôznymi platformami a inštitúciami.  
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