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11.
Manažérske zhrnutie:
Krátka anotácia:
Tvorba edupage cvičení ako jedna z metód výučby slovnej zásoby.
Kľúčové slová: počítať, sieť, príslušenstvá, slovné druhy, topológia
12.

Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

1, Privítanie účastníkov
2, Oboznámenie s témou stretnutia
3, Spracovanie podkladov pre potreby otvorenej hodiny
4, Diskusia
5, Rôzne
1, Koordinátorka klubu privítala účastníčky stretnutia.
2, Členky klubu boli oboznámené s témou stretnutia. V tejto časti sa členky klubu zamerali na
spracovanie podkladov, ktoré budú využité pri príprave otvorenej hodiny
3, V tejto časti účastníčky stretnutia prediskutovali, aké metódy výučby by sa použili pri výučbe
odbornej slovnej zásoby. Musí ísť o metódu, ktorá je pre žiakov zábavná, ale zároveň je možné
precvičovať si dané učivo v domácom prostredí. V takomto prípade sú najvýhodnejšie online
platformy, ktoré si žiak môže spustiť kedykoľvek a kdekoľvek. Členky klubu sa zamerali na
edupage aplikáciu, s ktorou vie robiť každý žiak a má ju k dispozícii bez akýchkoľvek obmedzení.
Spracovali sa rôzne formy cvičení s využitím doteraz spracovaných materiálov.
4, V rámci diskusie došlo k výmene informácii aké ďalšie online platformy by sa mohli využiť pri
príprave otvorenej hodiny. Poukázalo sa hlavne na to, že napriek tomu že sme informatická škola,
nie každý žiak je informaticky zdatný. Preto je potrebné pripraviť materiál tak, aby bol prijateľný
pre všetky úrovne.
5, Koordinátorka stretnutia stručne zhrnula naplnenie cieľa stretnutia a oboznámila ich s témou
ďalšieho stretnutia.
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Závery a odporúčania:

Výstupom z tohto stretnutia sú spracované materiály na stránke edupage na prihlasovacom účte
členky klubu Márie Šálkovej, ktoré budú slúžiť ako podklady pre príprava otvorenej hodiny. Tá
ich následne bude zdieľať s ostatnými členkami klubu na prekontrolovanie, poprípade doplnenie.
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