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„DIŠTANČNÉ VYUČOVANIE“.

Zdôvodnenie vzdelávacieho programu:
Dištančné vzdelávanie je chápané ako učenie sa na akúkoľvek vzdialenosť, kde frekventant je
v priebehu vzdelávacieho procesu trvalo, alebo prevažnú väčšinu vzdelávacieho času oddelený od
pedagóga. Uvedený spôsob vyučovania nenúti žiaka byť fyzický prítomným v mieste, kde je
pedagóg. Takýto typ vzdelávania je plánované vyučovanie pod stálym dohľadom tútora. Výučba,
organizácia hodiny a študijné materiály nahrádzajú priamu prezenčnú výučbu. Komunikácia
a riadenie je zabezpečené prostredníctvom komunikačných médií. Umožňuje vzájomnú
elektronickú komunikáciu medzi všetkými účastníkmi dištančného vzdelávania: lektorom
a frekventantov i medzi frekventantami navzájom. Využíva všetky dištančné komunikačné
prostriedky, ktorými je možné prezentovať učivo ( počítačové programy, audio záznamy, e-mail.
Internet) prispôsobené možnostiam tempa žiakov. Ide o riadené aktívne sebavzdelávanie.
Cieľom vzdelávacieho programu je uľahčiť prácu pedagogickým zamestnancom pri príprave
na vyučovanie s poukázaním na špecifiká dištančného spôsobu vzdelávania. Ukázať postup pri
príprave a tvorbe učebného textu online hodiny a príprave testov pre dištančné vzdelávanie
a zároveň detekovať a eliminovať možné problémy pri príprave na vyučovanie a zároveň ponúknuť
aj možnosti ich riešenia.
Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné vzdelávanie
Forma kontinuálneho vzdelávania: prezenčná - 15 vyučovacích hodín
Hlavný cieľ:
Získať špecifické kompetencie pedagogických zamestnancov, potrebné pre efektívnu zvládnutie
dištančného vzdelávania žiaka prostredníctvom online nástrojov.
Špecifické ciele:
•

Tvoriť štruktúru online hodiny s ohľadom na špecifiká dištančného vzdelávania

•

Pripraviť študijný materiál jasne, prehľadne a štruktúrovane s ohľadom na rôzne potreby
žiakov

•

Zostaviť dostatok praktických zadaní na precvičenie a upevnenie zadaného učiva

•

Vedieť vytvoriť testy s rôznymi typmi otázok

•

Vedieť otestovať úroveň vedomostí a zručností frekventantov

•

Vhodne stanoviť stupnicu hodnotenia

1

Obsah vzdelávacieho programu
TEMATICKÁ OBLASŤ
1. Plány, prípravy, e-learning
Tvorba nového plánu v edupage
Kópia existujúceho plánu
Import plánov z excelu
Zmena poradia tematických celkov v pláne
Prípravy v edupage
Priradenie príprav k tematickému plánu
Knižnica materiálov
Zdieľanie príprav s inými učiteľmi
Tvorba online prezentácií
Vkladanie videa
2. Online hodiny
Online hodiny cez EKT
Pripojenie žiakov na online hodinu
Ako zabrániť neoprávnenému prístupu na hodinu
Online hodiny cez službu ZOOM
Online hodiny cez službu Google Meet
3. Online testy
Príprava testov na vyučovanie
- Prideľovanie počtu bodov pre jednotlivé otázky
- Vyhodnotenie testu, nastavenie stupnice hodnotenia
- Vytlačenie testu ako doklad ku komisionálnym skúškam
Vytváranie testových otázok
- Otázky typu „ABCD“
- Otázky typu „dopisovanie správnej odpovede“
- Otázky typu „výber správnej odpovede“
- Otázky typu „zoraďovanie“
- Otázky typu „slepá mapa“
- Otázky typu „spájanie“
- Otázky typu „Otvorená otázka“
Vetvenie otázok
Zoskupenie otázok
Prideľovanie testov na vyučovanie
- Popis záložky prideliť
- Pridelenie testu na online vypracovanie
- Pridelenie testu len niektorým žiakom
- Ako pripraviť test vopred a žiakom ho prideliť neskôr
- Konverzácia k pridelenému materiálu
4. Polročné hodnotenie
Zadávanie známok na vysvedčení
Zadávanie slovných komentárov
Tvorba PDF výpisu polročných známok
Nastavenie predĺženého hodnotenia do 31.3.2021
Zasielanie výpisov elektronicky
Triedny učiteľ – prezeranie výpisov žiakov svojej triedy
Uloženie výpisov
Generovanie podkladov ku klasifikácií
Ako si rodič/ žiak pozrú výpis vysvedčenia
Definície jednotlivých farieb na výpisoch
Ako podpísať vysvedčenie z rodičovského konta

Prezenčná časť
(Počet hodín)
3 hodiny
1

1
1
3 hodiny
1
1
1
6 hodín
2

2

2

3 hodiny
1

1

1

2

Profil absolventa:
Absolvent vzdelávacieho programu dokáže:
• aplikovať princípy tvorby online hodiny s cieľom zvýšiť atraktivitu dištančného
vzdelávania,
• aplikovať vhodné nástroje a techniky pri tvorbe študijných materiálov, doplňujúcich úloh,
online testov a správne konzultácie pri dištančnom vzdelávaní,
• vytvoriť časový podklady k polročnej klasifikácií žiaka, generovať a rozposielať výpisy
z polročnej klasifikácie
• implementovať poznatky e-laerningu do edukačnej praxe.
Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončovanie:
Minimálne 80% osobná účasť na prezenčnej forme vzdelávania.
Garant a personálne zabezpečenie: Ing. Jana Mydlová
Garant spĺňa kvalifikačný predpoklad v zmysle § 57 ods. 5 zákona č. 138 /2019 Z. z. - Zákon o
pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Lektor: Ing. Jarmila Holická
Požiadavky na lektorov:
• Lektorské kompetencie – skúsenosti s lektorovaním, dva roky lektorská prax
• Lektor spĺňa podmienky Čl. 2 bodu 12 Smernice č. 18/2009-R z 20. októbra 2009,
ktorou sa vydávajú kritériá na vypracovanie a posudzovanie programu kontinuálneho
vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov na účely
akreditácie
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Príloha A:

Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 91702 Trnava

POTVRDENIE O SCHVÁLENÍ PROGRAMU VZDELÁVANIA

Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava - podľa § 69 ods. 2
písm. b) zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán vo veci schválenia programu
aktualizačného vzdelávania rozhodol takto:
Schvaľuje
program aktualizačného vzdelávania s názvom:

„DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE“
v celkovom rozsahu 15 hodín.
Program sa schvaľuje na školský rok 2020/2021.

___________________________________
Ing. Jozef Ormandy
riaditeľ SOŠ automobilovej v Trnave
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Príloha B:

Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 91702 Trnava

PREZENČNÁ LISTINA
Poskytovateľ
Názov vzdelávacieho
programu
Miesto konania
Školiteľ:
Dátum

Trvanie (od- do)

Zoznam účastníkov:
P.č.

Titul, meno, priezvisko

pracovná pozícia

podpis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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Príloha C:

Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 91702 Trnava

SPÄTNOVÄZOBNÝ HÁROK PRE ÚČASTNÍKOV
VZDELÁVANIA
Škála:
5 – úplne súhlasím
4 – súhlasím
3 – ani súhlasím, ani nesúhlasím
2 – nesúhlasím
1 – úplne nesúhlasím
Do tabuľky pri jednotlivých oblastiach hodnotenia označte krížikom ten stĺpec, ktorý vystihuje
mieru Vášho súhlasu so vzdelávaním v danej oblasti
Hodnotená oblasť

1

2

3

4

5

Vzdelávanie splnilo moje očakávania.
Na vzdelávaní som sa cítil dobre
Program splnil to, čo bolo sľúbené.
Vzdelávanie bolo hodnotné využitie môjho času.
Lektor bol veľmi dobre pripravený.
Pracovali sme na zaujímavých zadaniach, aktivitách.
Mali sme k dispozícii podporné materiály.
Získané vedomosti môžem aplikovať vo svojej pedagogickej praxi.
Získané vedomosti a zručnosti viem použiť vo svojej pedagogickej
praxi.
Po aplikovaní získaných vedomostí a zručností vzrastie kvalita
mojej pedagogickej praxe.
Čo považujete za tri silné stránky absolvovaného vzdelávania:
1.__________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________
Čo považujete za tri slabé stránky absolvovaného vzdelávania:
1.__________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________
Čo odporúčate pre realizáciu aktualizačného vzdelávania na budúci školský rok:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Príloha D:

Škola: Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 91702 Trnava
Číslo:

POTVRDENIE
o absolvovaní aktualizačného vzdelávania

Meno a priezvisko:
narodený(á) dňa:

v

podľa § 69 ods. 2 písm. e) zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov absolvoval(a) v školskom roku 2020/
2021 program aktualizačného vzdelávania s názvom:

„DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE“
v celkovom rozsahu 15 hodín.

V .......................................... dňa..............................

................................................................
Ing. Jozef Ormandy
riaditeľ SOŠ automobilovej v Trnave
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