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11. Manažérske zhrnutie: 

 

kľúčové slová 

EduPage, štandardy, test, príprava, vyhodnotenie, komunikácia 

 

krátka anotácia 

 

Téma stretnutia:  

Vzájomná diskusia k práci v Edupage - komunikácia so žiakmi 

 

Na stretnutí sa členovia klubu venovali predovšetkým výmene skúsenosti pri práci 

s EduPage. Aj keď dištančné vyučovanie sa na našej škole realizuje prostredníctvom 

Microsoft Teams, minulý školský rok bol pre nás obohacujúci aj v získaní zručnosti pri práci 

v EduPage. S EduPage vlastne pracujeme denno-denne, aj keď v tomto školskom roku 

výučba prebieha viac-menej prezenčne. EduPage hodnotíme ako veľmi pružnú aplikáciu, 

ktorá nám učiteľom veľmi pomáha nielen pri komunikácii, ale ponúka aj ďalšie možnosti ako 

si uľahčiť prácu v online prostredí a žiakom a rodičom poskytuje okamžitú informáciu 

o štúdiu.  

Niekoľko najzaujímavejších možností EduPage sme zhrnuli do nasledujúcich bodov: 

Rýchla komunikácia 

 

Edupage nám umožňuje veľmi efektívne komunikovať so žiakmi, rodičmi či kolegami 

prostredníctvom správ. Správu môžeme posielať buď jednotlivcom, ktorých si vyberieme, 

alebo celej triede, resp. rodičom žiakov celej triedy, či kolegom. 

http://www.hapresov.edu.sk/stranka/zvysovanie-kvality-odborneho-vzdelavania-a-pripravy/
http://www.hapresov.edu.sk/stranka/zvysovanie-kvality-odborneho-vzdelavania-a-pripravy/


Flexibilné narábanie s učebnými materiálmi 

Všetky prípravy, poznámky, testové otázky či iné materiály je možné zadať do príprav vo 

forme kariet. Tieto je možné ľahko kombinovať do testov, či prezentácií. Takisto môžeme 

sledovať, na ktoré otázky žiaci vedia odpovedať a ktoré otázky im robia problémy. EduPage 

nám ľahko umožní  označiť pár úloh v našej vlastnej databáze a vytvoriť z nich test. 

Používanie štandardov 

1. Materiály sa dajú ľahko zdieľať medzi učiteľmi. Každý materiál – či už je to prezentácia, 

obrázok, alebo testová otázka, je možné „označiť“ štandardom, ktorého sa materiál týka. Keď 

si potom v EduPage vyberieme konkrétny štandard, zobrazia sa nám všetky materiály, ktoré 

iní učitelia k nemu zdieľajú. 

2. Štandardy sa dajú priamo napojiť na náš plán. Jednoducho si k témam svojho plánu 

môžeme priradiť príslušné štandardy. Následne v našich prípravách potom uvidíme okrem 

svojich materiálov aj všetky materiály iných učiteľov, ktoré vytvorili k priradeným 

štandardom. Z nich si potom môžeme vybrať tie, ktoré sa nám hodia. 

Upevňovanie vedomostí 

EduPage obsahuje funkcie, ktoré nám umožňujú naplno využiť naše prípravy nielen pred 

hodinou či na hodine. Žiaci si sami doma môžu overiť, či pochopili učivo. A ak nepochopili, 

môžu si znova pozrieť našu prezentáciu alebo iné materiály.  

Informovanie o písomkách a domácich úlohách 

Nová verzia EduPage obsahuje aj možnosť oznámiť témy/štandardy, z ktorých bude písomka 

(študijné témy). Okrem toho, že žiakovi oznámime termín konania písomky, Edupage mu aj 

ukáže materiály k danej téme. 

Prepojenie na známky 

Priamo pri vyhodnocovaní testu môžeme zadať známku. EduPage sám vytvorí udalosť v 

IŽK, prípadne aj sám známku vypočíta z výsledkov. Žiak sa dozvie presne tému, z ktorej 

dostal známku. Môže si pozrieť svoje odpovede. Ak má medzery vo vedomostiach, má k 

dispozícii prezentáciu a ďalšie testové otázky. Známka tak ozaj splní svoju informačnú 

funkciu a označí to, čomu sa treba ešte venovať. 

 

 



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

 

 

1. Otvorenie 

2. Diskusia o možnostiach práce s EduPage, výmena skúseností. 

3. Tvorba testov v EduPage. 

4. Zhrnutie našich šiestich naj- pri práci v EduPage . 

5. Záver 
 

 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Členovia klubu na stretnutí dospeli k týmto záverom:  

 

Na stretnutí sme sa snažili sme sa diskutovať o funkciách, ktoré môžu, ale nemusia učitelia 

využívať. No určite tieto funkcie za to stoja, pretože nám urýchľujú komunikáciu a uľahčujú 

našu prácu. Učitelia:  

- môžu EduPage použiť na vytlačenie testov z materiálov, ktoré pripravili ich 

kolegovia.  

- môžu EduPage použiť na vytváranie vlastných otázok.  

- môžu EduPage použiť na organizáciu materiálov cez Plány a prípravy.  

- oznámiť žiakom, čo preberali a čo z toho by mali vedieť.  

Podľa nás, EduPage preberal na seba aspoň časť rutinnej práce, ktorú pri učení musia učitelia 

robiť: prípravy, hľadanie vhodných materiálov, opravy písomiek, sledovanie výsledkov 

jednotlivých žiakov. EduPage tým vytvára priestor a umožňuje učiteľom sústrediť sa ešte vo 

väčšej miere na samotné učenie. 
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