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SEDUO.SK



Čo ste sa naučili počas 
pandémie?



Online vzdelávanie nie je 
núdzové riešenie!



PANDEMICKÉ VZDELÁVANIE 



Pripravovali ste sa nejako 
na dnešný webinár?



DOSPELÍ A UČENIE 

⎮PAMÄŤ 

⎮VNÍMANIE 

⎮POZORNOSŤ 

⎮MYSLENIE 

⎮NÁVYKY  
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VÝHODY ONLINE VZDELÁVANIA 

⎮DOSTUPNOSŤ 

⎮FLEXIBILITA 

⎮ÚSPORA ČASU 

⎮CENA 

⎮SLOBODA A ZODPOVEDNOSŤ 



NEVÝHODY ONLINE VZDELÁVANIA 

⎮NÁROČNOSŤ 

⎮VÝBER 

⎮ABSENCIA PODPORY 

⎮ABSENCIA FYZICKÉHO KONTAKTU 

⎮“TECHNOLOGICKÁ NÁROČNOSŤ”



Ak porovnáte prezenčné 
vzdelávanie s online. Aké 
vidíte výhody a nevýhody?



BUĎ - ALEBO



WEBINÁR 

ONLINE WORKSHOP 

ONE-TO-ONE LEARNING SESSIONS 

VILT 



E-LEARNING  

MOOC 

VIDEO KURZ 

SCREENCASTY 

ROZHOVORY S EXPERTAMI 



BLENDED LEARNING 

  
SERIOUS GAMES 

M-LEARNING 

ROZŠÍRENÁ REALITA (AR) 

VIRTUÁLNA REALITA (VR) 



SOCIÁLNE SIETE 

YOUTUBE 

PODCASTY 

NEWSLETTER 

OFICIÁLNE DATABÁZY A KNIŽNICE 



 

Chcem sa naučiť………………………………………, 

aby som vedel/a robiť/vykonávať/používať…………………………………….…, 

na úrovni …………………………………………….…

ŠABLONA č.1
Ciele vzdelávania

Definujte súčasný stav Definujte cieľový stav

Miľník č. 1: ................................................

Miľník č. 2: ................................................

Miľník č. 3: ................................................

Miľník č. 4: ................................................

Miľník č. 5: ................................................

1. ………………………………………..

2. ………………………………………..

3. ………………………………………..

4. ………………………………………..

5. ………………………………………..


Popíšte, čo už viete, na akej úrovni atď.

1. ………………………………………..

2. ………………………………………..

3. ………………………………………..

4. ………………………………………..

5. ………………………………………..


Popíšte na akú úroveň sa chcete dostať.

Bod A Bod B



ŠABLONA č.2
Curriculum mapping

Moje potreby

Kurz 1

Kurz 2

Kurz 3

Kurz 4



KRITÉRIA VÝBERU ONLINE VZDELÁVANIA 

⎮OBSAH  

⎮FORMA 

⎮LEKTOR 

⎮PORTÁL 

⎮ŠTRUKTÚRA 

⎮ČASTI ZDARMA 

⎮REFERENCIE 

⎮CERTIFIKÁT 

⎮DODATOČNÉ INFORMÁCIE



Ebbinghaus





AKO POUŽÍVAŤ ONLINE ZDROJE 

⎮Ukladajte si zaujímavé články, videa, na neskôr. Sú na to výborné aplikácie    
napríklad Pocket, Evernote alebo Onenote.  

⎮Buďte aktívny, nebojte sa diskutovať, klásť otázky, prakticky vždy je možnosť  
takejto interakcie, využijte to a dozviete sa viac. 

⎮Využívajte aj cudzojazyčné zdroje, väčšina aplikácií a sietí umožňuje  
automatický preklad, ktorý síce nie je dokonalý, ale bude stačiť na porozumenie. 

⎮Zdieľajte a sami publikujte zaujímavý obsah na sieťach, možno inšpirujete iných a pri príprave 
vlastného obsahu sa toho naučíte ešte viac. 



TIPY PRE AKTÍVNE ONLINE UČENIE 

⎮Zamyslite a položte si otázky po skončení online lekcie. 

⎮Zaznamenajte si odpovede, prípadne si kurz pozrite ešte raz. 

⎮Hľadajte súvislosti, logiku a prepojenia s dalším obsahom. 

⎮Vytvorte zápis resp. zhrnutie toho, čo ste sa naučili a poznačte. 

⎮Poznačte si aj to, čomu ste nerozumeli. 

⎮Napíště blog o tom, čo ste sa naučili, pomôže vám premýšľať. 

⎮Skúste sketchnoting, mentálne mapy.  



AKO SLEDOVAŤ PROGRES V UČENÍ 

⎮Zaznamenajte si svoju úroveň pred a po vzdelávaní. 

⎮Opakujte si, čo ste sa naučili v časových intervaloch, deň, týždeň, mesiac. 

⎮Ak je k dispozícii test, skúste ho zvládnuť s čo najlepším skóre, test opakujte v časových 
intervaloch, rovnako ako opakovanie. 

⎮Naučené si čo najskôr vyskúšajte v reálnej alebo aspoň simulovanej situácii. 

⎮Naplánujte si follow-up, keď prehodnotíte, čo z toho, čo ste sa naučili, aj skutočne používate.  
⎮



CHECKLIST ONLINE VZDELÁVANIA 

⎮1. MÁTE PLÁN A PREMYSLENÉ, AKO SI UČENIE ZORGANIZUJETE? 

⎮2. AKÁ JE VAŠA MOTIVÁCIA? 

⎮3. VYBRALI STE SI DOBRE VZDELÁVACIE ZDROJE? 

⎮4. MATÉ NASTAVENÉ OSOBNÉ VZDELÁVACIE PROSTREDIE? 

⎮5. UČÍTE SA EFEKTÍVNE? 

⎮6. OPAKUJETE SI PRAVIDELNE NAUČENÉ? 

⎮7. MERIATE SVOJ VÝKON, AKÝ POKROK ROBÍTE? 

⎮8. VYSKÚŠALI STE SI NAUČENÉ V PRAXI? 

⎮9. TRÉNUJETE VZDELÁVACIU AGILITU? 

⎮10. UROBILI STE SI FOLLOW – UP?


