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11. Manažérske zhrnutie: 

Kľúčové slová: 

• webinár, Microsoft technológie, moderné vzdelávanie, Facebook pre školy, streamovanie, 

sledovatelia, DOD - deň otvorených dverí, online priestor 

Krátka anotácia:  

Téma stretnutia - Webináre na stránke: https://blog.vzdelavameprebudocnosť.sk/ 

Spoločnosť Microsoft v rámci iniciatívy Microsoft pre školstvo – Vzdelávame pre budúcnosť od 

októbra 2015 organizuje pravidelné webináre, počas ktorých si môžeme lepšie osvojiť svoje 

vedomosti a zručnosti, či naučiť sa úplne niečo nové. Venuje sa nielen technickým témam (Microsoft 

365, Office, Windows), ale pravidelne pozývajú aj učiteľov, ktorí spolupracujú so spoločnosťou 

Microsoft, aby zdieľali svoje skúsenosti, nápady a metodiky s využitím práve Microsoft technológií 

v konkrétnych školách a na konkrétnych vyučovacích hodinách. Webináre sú nahrávané a sú 

k dispozícii na stránke.  

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

1. Predstavenie web stránky vzdelávame pre budúcnosť 

2. Ponuka webinárov na stránke 

3. Facebook pre školy 

 

Hlavná téma stretnutia:  

Informovať  kolegov o možnosti vzdelávania prostredníctvom webinárov, ktoré sa dajú nájsť na 

stránke https://blog.vzdelavameprebudocnosť.sk/ 

https://blog.vzdelavameprebudocnosť.sk/
https://blog.vzdelavameprebudocnosť.sk/


 

Zhrnutie priebehu stretnutia: 

• Na úvod bola predstavená stránka https://blog.vzdelavameprebudocnosť.sk/ .  

Na stránke sme si pozreli ponuku zaznamenaných webinárov a tiež pripravovaných. Do pozornosti 

sme dali informáciu, že webináre prebiehajú každý štvrtok od 17:00 do 18:00 na odkaze 

https://aka.ms/. Na webinár nie je potrebné sa registrovať, stačí sa pripojiť na vyššie uvedený link. 

Na stránke sme našli zaujímavé odkazy na stránky a webináre:  

Škola na diaľku - Microsoft Educator Centre 

Vzdelávacie centrá Microsoft - Microsoft Educator Centre 

https://www.ucimenadialku.sk 

Realizované webináre | ucimenadialku.sk  

Aplikácia UČKO | ucimenadialku.sk 

 

• Pozreli sme si zaznamenaný  webinár - Moderné Vzdelávanie s Microsoft Surface. 

• V rámci diskusie sme sa zaoberali aj spôsobom ako prebehne DOD na našej škole 17.  februára. 

Najvhodnejšie je DOD realizovať streamovaním školských aktivít prostredníctvom 

facebookovej stránky školy. Chceme zvýšiť počet sledovateľov na Facebooku, hlavne vo 

vekovej kategórii 14 – 18 rokov. Facebook je stále populárny a je nenahraditeľnou súčasťou 

komunikácie medzi mládežou.  

13. Závery a odporúčania: 

 

1. Odporúčame na stránke sledovať ponúkané nové webináre, ktoré každý môže absolvovať 

individuálne podľa svojich potrieb. 

2. Členovia klubu prispejú ukážkami online otvorených hodín v rámci DOD na Facebooku. 

3. Do budúcna premyslieť zaujímavé aktivity v rámci propagácie školy v online priestore. 
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