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11. Manažérske zhrnutie
kl‘účové slová:inovatívne, aktivizujúce a digitálne podporené metódy a prístupy v edukácii,
komunikácia cez digitálne média a aplikácie, virtuálna exkurzia, edukačné

webstránky
krátkaanotácia:Moderné, aktivizujúce a zmysluplné vyučovacie metódy zamerané na potreby
vyučovacieho procesu v 21 .storočí, na dosahovanie výchovno-vzdelávacích ciel‘ov

najmä na základe vlastnej učebnej práce študentov, s dórazom na tvorivé a kritické
myslenie a riešenie problémov as využívaním a zdiel‘aním zaujímavých aplikácii
a web stránok.

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

o Otvorenie zasadnutia klubu.
Otvorenie aktuálneho stretnutia členov klubu a oboznámenie sa $ cieľom a programom
stretnutia.

o Program stretnutia:
1. Mapovanie a výber zaujímavých a pre potreby vyučovacieho procesu v prírodovedných

prednetoch vhodných aplikácii a web stránok.
2. Zdiel‘anie ovládania a využívania vybraných zaujímavých aplikácii a web stránok

v biológii, chémii a geológii členmi prírodovedného klubu.

Úvodná časť stretnutia klubu bob venovaná aktuálnym otázkam, potrebám, problémom
a skúsenostiam $ prebiehajúcou dištančnou formou vyučovania na našej škole. Prehodnocovali sa
skúsenosti $ róznymi metódami a formami vzdelávania a overovania vedomostí a zručností,
hodnotenia a klasifikácie žiakov.

Hlavnou témou programu klubu bola diskusia k vybraným aplikáciám a web stránkam (členovia
klubu informovali o výsledkoch svojho vyhl‘adávania) a možnostiam ich ciel‘avedomého



a zmysluplného využivaniu v edukácii prírodovedných predmetov.
Ako vhodné pre využitie vo vzdelávaní prírodovedných prednietoch boli vybrané a následne členmi
klubu prezentované manuály nasledujúcich aplikácii a web stránok:

Prostredie pre náhradu prezenčnej výučby, komunikácia a zdiel‘anie materiálov:

Zoom. Google Meet, Google Classroom MS Teams (balík Microsoft Oflke) — s ich pomocou
vieme zabezpečiť kvalitnú úroveň vyučovania ( prezentovat‘, viest‘ diskusiu, kontrolovat‘
dochádzku,overovat‘ vedomostí).Členovia, využívajúci rózne prostredia, informovali o
zaujímavých prednostiach, ale aj obmedzeniach týchto prostredí.
http://www.eaktovka.sk!
httys://riam.iedu.sk/
https://whitcboard.fj/c8n77 ... študenti sa pomocou kódu prihlásia do aplikácie; učitel‘ móže
sledovat‘ tabul‘u každého žiaka, na ktorú žiak píše napr. prstom na displeji mobilu, prípadne
pomocou klávesnice
https://guizizz.com/, https:!/www.socrative.com/ ... pre vytvorenie vlastných kvízov a bier
https://kahoot.com/schools-u/ ...- učebné hry - kvízy na precvičenie učiva, na záver aplikácia
zverejní pódium s víťazmi a percentuálne vyhodnotí celú skupinu, ktoré otázky robili problém
a pod.

Simulácie, animáeie a vizualizáeie vhodné pre geografiu, biológiu, chémiu:

httys://phet.colorado.edu/skl
https://www.khanacadenry.or~science/biolo~y/
https://study.com/academy/subi/science.htrnl
btt~s://v‘ww.cell.com/pictureshow
https://www.ibiolo~y.or~
bttps://www.bbc.co.ukJbitesize/subjects/z9ddmp3

Web stránky na precvičovanie a preberanie nového učiva~

http://www.digiskola.skj
https://vi ki . ied u .skl
KbanAcadeniy — vzdelávací ‚Veb S interaktívnymi videami
Scio viac ako 500 online Ĺestov

Youtnbe videá — kvalitné vzdelávacie napr. :

TheSchool of Life
Otevřenávěda. NEZkreslenávčda.
lsibalo —platforma zameraná na výukové vidců- ponúka zrozumitel‘ne vysvetlené učivo vo vicleách,
ale aj príklady na precvičenie.
Geo~raf.in.
Nabla.cz ... aj špeciálne sekcie pre maturantov.
Prvky.com... výklady určitých kapitol alebo interaktívne tabuľky prvkov.
Drillandskill.cz. — precvičovanie učiva
Trainbra.in zlepšenie kritického inyslenia
Lepšia ~eo~rafia

13. Závery a odporúčania:

Odporúčania, ktoré vyplynuli z diskusic členov klubu :
V Vhodne uplatňovat‘ overené efcktívne metódy, formy, spósoby overovania, hodnotenia žiakov,

skúsenosti a odporúčania členov klubu pri úspešnom naplňaní výchovných a vzdelávacích
ciel‘ov počas dištančného vzdelávania.

V Racionálne využívat‘ možnosti dostupných komunikačných prostredí v období dištančnej
výučby. Vhodným výberorn dostupných aplikácií a edukačných web stránok podporovat‘
naplňanie výchovných a vzdelávacích ciel‘ov ‚‘ýučby s dórazom na vlastnú učebnú činnost‘



žiaka a podporujúcjeho tvorivé a kritické myslenie a schopnosť komplexne riešiť problémy.
Nad‘alej sledovat‘ a vyhl‘adávať aktuálne a inovatívne aplikácie a web stránky a aktívne zdiet‘at‘
informácie s členrni klubu.
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