Vaše prvé kroky na EDUPAGE

ÚVOD
Čo je to Edupage?
•

Od dnes je to Váš najlepší priateľ v škole.

•

Je to aplikácia, ktorú môžete používať cez počítač, notebook alebo smartfón.

•

Viete aj vy, aj vaši rodičia priamo v aplikácii kontrolovať známky, dochádzku, triednu knihu,
rozvrhy a suplovanie, nechýba tiež položka fotky či galéria, platby, ale aj možnosti na
komunikáciu. Môžete napísať správy učiteľom aj spolužiakom. Chatovať s nimi.

•

Môžete dostávať a posielate cez aplikáciu domáce úlohy aj testy.

•

Učiteľ môže s Vami zdielať interaktívnu tabuľu, kde môže prezentovať učivo.

•

Tento manuál Vám bude vodítkom pri práci s Edupage.

•

Ak máte problém, na ktoré ste nenašli riešenie v tomto manuáli môžete to vyhľadať na
internete na stránke http://help.edupage.sk/.
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1. krok - Prihlásenie
Do EduPage sa môžete prihlásiť :
na webe - https://szsds.edupage.org/
cez mobilnú aplikáciu EduPage.
Stiahnuť si ju môžete pre Android na GooglePlay, pre iOS na na iTunes
Prihlasovacie údaje dostanete od svojho triedneho učiteľa. Tieto údaje uložte na bezpečné miesto,
ofotťe, spravte kópiu, budete to viackrát potrebovať.
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2. krok - Nastavenie
Ako nastaviť notifikácie?
•

EduPage posiela okamžite notifikácie o všetkých dôležitých zmenách na mobilný telefón.

•

Aj keď nemáte práve spustenú mobilnú aplikáciu, budete automaticky upozornený push
notifikáciou. Musíte však byť on-line pripojený cez wifi alebo cez mobilné dáta.

•

Vy si môžete zvoliť, aký druh notifikácií chcete prijímať.

•

Preddefinované nastavenie je, že dostávate všetky notifikácie.

•

Kliknite na ikonu "E" v ľavom hornom rohu, v spodnej časti vyhľadajte Nastavenia a ďalej
Notifikácie.

•

Tu môžete označiť, ktoré notifikácie nechcete dostávať.

•

Nastavenie notifikácii je možné tiež meniť na web stránke. Použite Nastavenie/Môj
profil/Moje zariadenia.

•

V prípade ak nedostávate notifikácie napriek tomu, že v aplikácii je to nastavené, treba
povoliť notifikácie pre Edupage aplikáciu v nastaveniach telefónu. Najčastejšie nastáva tento
problém pri telefonoch HUAWEI.

4

Ako nastaviť jazyk?
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Ako nastaviť písmo?
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3. krok – Triedna kniha
Pri otvorení aplikácie (ale aj webovej stránky) môžete vidieť vyučovacie hodiny aktuálneho dňa a
čas, odkedy dokedy trvá hodina. Ak kliknete na ikonu Triedna kniha, tak môžete listovať dopredu
aj dozadu ostatné dni. Tu môžete vidieť aj prebranú tému aj suplovanie.

4. krok - Suplovanie
Všetci učitelia a študenti, pre ktorých nastala po publikovaní suplovania zmena v rozvrhu, dostanú
zadarmo notifikáciu do svojho mobilného telefónu. Neskoršie tieto zmeny môžete zistiť v triednej
knihe. Ikona *suplovanie* pre žiaka momentálne nie je funkčná.
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5. krok - Dochádzka
Kliknutím na ikonu *dochádzka* sa Vám otvorí stránka, kde môžete presne vidieť ktorý deň, na
ktorej hodine ste chýbali, či máte tieto hodiny ospravedlnené alebo neospravedlnené.

6. krok - Domáce úlohy
•

V záložke Úlohy/Písomky vidíte zoznam zadaných domácich úloh, testov, projektov či
pridelených prezentácií a študijných materiálov.

•

Tento zoznam je usporiadaný podľa dátumu, ku ktorému treba úlohu, test či projekt
vypracovať.
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•

Podobne aj na webe. Stlačte dlaždičku Úlohy/písomky. Aj tu sú zadania zoradené podľa
dátumu, ku ktorému ho treba odovzdať.

•

Na webe viete filtrovať , tj. zobraziť napr. len domáce úlohy stlačením príslušnej ikony.
Takisto môžete v zadaniach vyhľadávať.

•

Pokiaľ nemáte vybratú kontrétnu hodinu, zobrazujú sa vám DÚ, testy atď. zo všetkých
predmetov.

•
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Ak si vyberiete konkrétny predmet, vidíte len zadania z toho predmetu.
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•

Ak pri domácej úlohe, alebo pri pridelenom teste svieti informácia, že sa dá prehrať online,
kliknite na túto správu a zvoľte * Prehrať materiál*. Buď sa dá tento materiál vypracovať
online, alebo obsahuje nejaký študijný materiál. Ak obsahuje otázky, môžete ich vypracovať
aj v mobilnej aplikácii.
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•

Domáca úloha môže obsahovať externý súbor, napr. PDF alebo DOCX súbor. Stiahnete si
ho kliknutím na jeho názov.
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•

Ako môžem nahrať súbor k domácej úlohe? Z notifikácie sa dozviete o domácej úlohe.
Kliknite si na túto správu a zvoľte Prehrať materiál. Teraz môžete napísať text a pripojiť
súbor.

•

Ak ste po odovzdaní súboru zistili, že ste v prvej verzii mali chybu a chcete odovzdať súbor
druhýkrát, stlačte znova Prehrať materiál. Tu môžete pripojiť správu verziu súboru.
Stlačením tlačidla Hotovo súbor odošlete učiteľovi na hodnotenie. Prvú verziu súboru neviete
zmazať. Učiteľ vidí obe verzie odovzdaného súboru, ale zobrazí sa mu najskôr novšia verzia.
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•

Keď si žiak úlohu vypracuje, mal by ju označiť ako vybavenú. Potom sa mu už táto úloha
nebude zobrazovať v zozname domácich úloh. Je to dobré jednak pre žiakov/rodičov, ktorí
budú mať prehľad, ktoré úlohy je ešte potrebné vypracovať a ktoré sú už hotové. Taktiež
učiteľ má informáciu o tom, že žiak úlohu prečítal.

14

•
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Ak chcete zobraziť aj vybavené úlohy, stlačte 3 bodky v hornej časti obrazovky.

7. Krok – Testy
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•

Učitel Vám môže prideliť test cez Edupage

•

Hneď pri pridelovaní testu dostanete správu o tom, presne kedy ( dátum a presný čas), z
ktorého predmetu budete mať test a informáciu o tom, odkedy - dokedy môžete otvoriť test.

•

Test môžete otvoriť tak, že vyhľadáte správu o pridelení testu, otvoríte a kliknete na
*prehrať materiál*.

•

Druhá možnosť je, že dostanete notifikáciu aj tesne pred písaním testu a test otvoríte tu.

•

Po otvorení testu uvidíte koľko času máte na jeho vypracovanie.

8. krok - Výsledky
•

Pokiaľ učiteľ zadáva domáce úlohy alebo testy na online vypracovanie, ku výsledkom sa
žiak dostane buď cez záložku Výsledky, ktorá sa nachádza v ľavom menu EduPage
stránky. Tu si treba vyhľadať konkrétny test či domácu úloh.
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•

Ku výsledkom z konkrétneho zadania sa dá dostať aj kliknutím na notifikáciu o známke.
Keď sa nastavíte myšou nad správu, objaví sa možnosť "Zobraziť vyhodnotené odpovede".
Tieto vás presmerujú do výsledkov priamo na toto pridelenie.

Vypracovala: Mgr. Annamária Farkas
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