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11. Manažérske zhrnutie: 
 

 kľúčové slová  

štandardy 

kontrola výsledkov 

študijný materiál 

spätná väzba 
 

krátka anotácia 

 

Téma stretnutia: 

 

Vzájomná diskusia k práci s Edupage 

 

Stretnutie klubu bolo venované riešeniu problémov pri práci s EduPage, s ktorými sa vyučujúci 

stretli  počas dištančného vzdelávania. Medzi hlavné problémy patrili - pochopenie podstaty 

zadania úlohy, spracovanie informácií zo súvislých  i nesúvislých textov. 

V ďalšej časti sme sa venovali návrhom vhodných spôsobov riešenia týchto problémov. Veľmi 

dobrým prostriedkom, prostredníctvom ktorého môžeme získať okamžitú spätnú väzbu je 

zadávanie textov žiakom cez EduPage. Následne môžeme skontrolovať porozumenie textu 

zadaním úloh s výberom odpovede. Je možné do prác žiakom vkladať komentáre a tak 

odkomunikovať správnosť riešenia úlohy. 

Taktiež sme sa venovali možným spôsobom kontroly vypracovaných úloh – pomocou 

percentuálneho, bodového hodnotenia, grafického znázornenia (prehľad hodnoty výsledkov, 

http://www.hapresov.edu.sk/stranka/zvysovanie-kvality-odborneho-vzdelavania-a-pripravy/
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prehľad jednotlivých žiakov, prehľad a porovnanie celej triedy, čas odovzdania práce, štatistika 

prezretí a práce s prideleným materiálom). Na stretnutí sme si vymenili svoje skúsenosti 

s použitím názorných ukážok materiálov, ktoré vytvorili kolegovia. 
 
 

 

 

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

 

1.Špecifikácia problémov žiakov pri čítaní s porozumením počas dištančného vzdelávania. 

2.Návrhy vhodných spôsobov riešenia problémov spojených s čítaním s porozumením. 

3.Spôsoby tvorby a zadávania edukačného materiálu na rozvoj čitateľskej gramotnosti 

prostredníctvom EduPage – spôsoby kontroly a štatistika výsledkov vypracovaných úloh.  

4. Práca s názornými ukážkami. 

  
 
 

 

 

 
  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

 EduPage je jednoznačne prostriedkom, ktorý učiteľom pomáha pri práci. Má nielen 

informatívny, ale aj kontrolný charakter. Nedostatkom je však to, že na niektoré 

predmety chýbajú materiály, priradené k štandardom. napr. ukážky maturitných testov 
z ruského jazyka. Tieto ukážky by boli vhodným prostriedkom na rozvoj čitateľskej 

gramotnosti. 

 Odporúčame vyučujúcim i ostatných predmetov využívať túto aplikáciu, pretože je to 

oficiálna aplikácia prístupná všetkým a poskytuje mnoho možností práce s textami. 
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