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SUMARIZÁCIA TECHNICKÝCH PROSTRIEDKOV PRE UČITEĽOV (EduPage, programy na
videohovory atď.) + TECHNICKÁ PODPORA NA 247@247.SK.

* Zdieľanie materialov na výučbu a kontrolne testý s výhodnotením *
Nie je potrebné nič vytvárať, postačí sa prihlásiť na EduPage. Žiak si vie učivo a testy prejsť na PC aj na
mobilnom telefóne po prihlásení do aplikácie.
Videoškolenie odporúčame pozrieť na začiatok:
http://skolenia.skoly.org/archiv/Priprava_a_pridelovanie_materialov_na_vyucovanie_v_EduPage190320.mp
4
interaktívna tabuľa - prezentácia produktu:
https://www.triednakniha.sk/#!/videos/13075
učebný materiál pre žiakov:
https://help.edupage.org/?id=e2018
kontrolné testy pre žiakov:
https://help.edupage.org/?p=u1/u113/u154/u210/e1986&lang_id=2
vyhodnotenie testov:
https://help.edupage.org/?id=e1970
https://help.edupage.org/?p=u1/u113/u154/u137
interaktívne testovanie cez kahoot:
tvorba https://kahoot.com/, testovanie https://kahoot.it, registrácia nutná, možnosť zadať "challenge" keď
idete zadať kód na kahoot a vidia komplet všetko aj na mobile alebo PC
pre matematické texty je možné použiť MS Word alebo vizualizér (sníma plochu, na ktorú učiteľ rukou píše
matematický text)

* Chat so žiakmi a rodičmi *
chat cez EduPage s konkrétnym učiteľom, žiakom alebo rodičom:
https://help.edupage.org/text.php?id=624&lang=sk
- postačí sa prihlásiť na webstránku EduPage alebo do mobilnej aplikácie.
chat cez facebook
- je nutné mať konto na facebooku
- možnosť použiť aj na PC aj v telefóne

* Rožhovorý alebo skupinove rožhovorý *
jednoduchá videokonferencia bez inštalácií
https://meet.vpsfree.cz/
rozhovory so žiakmi cez facebook:
https://www.macblog.sk/2016/facebook-messenger-nam-od-teraz-ponuka-skupinove-video-hovory/
- je nutné mať konto na facebooku
- možnosť použiť aj na PC aj v telefóne
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hovor hangout:
https://support.google.com/hangouts/answer/3187125?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sk
- je nutné mať gmail konto
- možnosť použiť aj na PC aj v telefóne

* Zdieľanie obražovký *
Možnosť ukázať žiakom materiály, prípadne v programe ActiveInspire písať alebo dopĺňať ako na
interaktívnej tabuli
zdieľanie obrazovky cez facebook:
https://touchit.sk/facebook-live-zacal-podporovat-zdielanie-obrazovky/138284
- je nutné mať konto na facebooku
- možnosť použiť aj na PC aj v telefóne
zdieľanie obrazovky cez hangout:
https://support.google.com/google-ads/answer/3015113?hl=sk
- je nutné mať gmail konto
- možnosť použiť aj na PC aj v telefóne

* Live stream obražovký *
Facebook live stream
https://www.ecake.sk/blog/facebook-pridava-nove-sposoby-vysielania-live-pre-osobne-profily/
- je nutné mať konto na facebooku
- možnosť použiť PC aj telefón
- ukladá sa - nutne mať nastavené
- možná interakcia od sledovateľov v chate
Youtube live stream
https://support.google.com/youtube/answer/9228389
- je nutné sa prihlásiť gmail kontom
- možnosť použiť PC aj telefón
- ukladá sa - nutne mať nastavené
- možná interakcia od sledovateľov v chate
- lepšia kvalita obrazu ako pri facebooku
Discord videokonferenčný hovor
http://www.minicraft.cz/forum/view_topic/?tid=1414
- nutné sa prihlásiť, sledovateľom stačí link miestnosti a zadať prezývku
- možná hlasová interakcia
- možnosť použiť PC aj telefón
- neukladá sa
Pre interaktívnu výučbu jazykov (žiak aj učiteľ sa naraz môžu počuť) odporúčame Discord a učiteľ to môže
v tom istom čase streamovať na facebook alebo youtube kde sa mu stream aj uloží (pre naživo neprítomných
žiakov).
Komplexné prostredie na mnohé činnosti učiteľov vhodné pre túto dobu, zatiaľ len v angličtine:
https://teachfromhome.google/intl/en/

