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Krátka anotácia: Z pohľadu učiteľov má elektronické spracovanie údajov viacero oblastí, 

ku ktorým patrí príprava a spracovanie vzdelávacích materiálov a príprav, príprava testov, 

kvízov, dotazníkov, ktorých zozbierané dáta spracovávajú a získavajú výsledky. Výsledky 

ďalej spracovávajú do hodnotenia, ktoré je pokračovaním elektronického spracovania 

údajov. Výsledky hodnotenia sú elektronickou formou exportované k žiakovi a rodičovi. To 

je len z príkladov, ktorým sme sa zaoberali v téme elektronického spracovania údajov.  

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

 

• elektronické spracovanie príprav testov a kvízov 

• elektronické spracovanie hodnotenia žiakov 

 
Témou elektronické hodnotenie a testy sme plynulo nadviazali na predchádzajúcu tému stretnutia 

pedagógov 21. storočia. Každý z prítomných odovzdal v rámci stretnutia svoje skúsenosti 

s elektronickým spracovaním údajov. Prvá časť stretnutia bola venovaná príprave testov a kvízov, 

možnostiam ich jednoduchého spracovania a dosiahnutia výsledkov. Informovali sa, o možnostiach, 

http://www.spsehalova.sk/


ktoré poskytuje MS office 365, Edupage a jeho rozšírenie, e-knižnica  a ďalšie platformy, ktoré 

ponúkajú veľa možností, ktorými sa dá inšpirovať. Druhou časťou stretnutia bolo elektronické 

spracovanie hodnotenia žiakov a využitie elektrickej triednej knihy a elektronickej žiackej knižky, 

ktorá okamžite informuje žiaka a rodiča o zvládaní témy, učiva a vzdelávania. Niektorí prítomní 

informovali o podnetoch zo strany rodičov, ktorí majú osobné skúsenosti z iných škôl a tieto sa nám 

snažia odovzdávať prostredníctvom stretnutí rodičov alebo účasťou na rodičovskej rade. V rámci 

tohto stretnutia sme zistili, že odovzdávanie si skúseností má naozaj široké rozmery, prepojenie 

množstva ľudí a veľký význam. 

 

12. Závery a odporúčania: 

 

Závery: 

 

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

zameraná na elektronické spracovanie údajov, ktoré má veľké a zároveň nadväzujúce 

využitie. V tejto oblasti nám ponúkajú spoluprácu viacerí rodičia, ktorí majú záujem 

odovzdať nám osobné poznatky a skúsenosti. 

Odporúčania: 

Naďalej sa zameriavať na výmenu skúseností a využiť ponuky prichádzajúce zo strany 

rodičov.  
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