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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Krátka anotácia: 
 
Oboznámenie sa s tvorbou učebných materiálov pre žiakov v systéme Edupage.  
 

Zdieľanie vzájomných skúseností s prácou v systéme Edupage.  

 
 

Kľúčové slová: 

Edupage, učebný materiál, tvorba učebných materiálov, zdieľanie 
 

Použité skratky: 

EKO – ekonomika 

HGM – hotelový a gastronomický manažment 
ICR – informatika v cestovnom ruchu 

ÚČT – účtovníctvo 

MKT – marketing 
PRN – právna náuka 

TVVP – tematický výchovno-vzdelávací plán 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

 
1. Tvorba učebných materiálov za jednotlivé ekonomické predmety v systéme Edupage. 

2. Oboznámenie sa s online videami na tvorbu materiálov pre žiakov. 

3. Zdieľanie skúseností s tvorbou materiálov pre žiakov.  

 
Zhrnutie priebehu stretnutia: 

V úvode 3. stretnutia Klubu ekonomických zručností sme venovali pozornosť aktuálnym novinkám 

v informačnom systéme Edupage. Hlavnou témou stretnutia bolo oboznámiť sa s tvorbou učebných 
materiálov v Edupage a ich zdieľanie so žiakmi. 

 

Téma vysoko aktuálna vzhľadom na prebiehajúce dištančné vzdelávanie na škole v súvislosti s 2. 
vlnou pandémie. 

 

Nakoľko stretnutie prebehlo online formou v systéme Office 365, počas stretnutia sme si zdieľali  

online návody na tvorbu materiálov pre žiakov. Následne sme diskutovali o výhodách a nevýhodách 
tvorby učebných materiálov v Edupage, vymieňali sme si  navzájom skúsenosti. 

Kolegovia, ktorí mali hotové online materiály, zdieľali ich ostatným s vysvetlením ich tvorby 

a spôsobu zasielania. 

13. Závery a odporúčania: 
 

Z 3. stretnutia Klubu ekonomických zručností vyplynuli nasledujúce závery: 

- sledovať aktuálne novinky, pridávané školenia pre učiteľov v rámci systému Edupage, ktoré 

sa týkajú tvorby učebných materiálov pre žiakov, 

- pripraviť na základe poverenia garantov jednotlivých predmetov ukážky online  učebných 

materiálov v Edupage na vybrané témy podľa TVVP. 
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