
  

 
 

Ako riadiť výučbu v domácom prostredí  

v čase koronavírusu 
 

Autentické príklady od učiteľov prevzaté z #FCL Talks 

Aivar Hiio, Nadácia informačných technológií pre vzdelávanie, Estónsko 
 

 
Aivar Hiio pracuje v Nadácii informačných 
technológií pre vzdelávanie. Po predstavení 
svojej krajiny v stručných údajoch prezentoval 
ciele a pôsobenie nadácie v čase koronavírusu. 
 
HITSA – Nadácia informačných technológií pre 

vzdelávanie. Jej cieľom je pomôcť učiteľom 

používať digitálne technológie.  

  https://www.hitsa.ee/ 

Krátko predstavil Estónsko ako krajinu: 

 Počet obyvateľov 1,3 mil. 
 25 000 učiteľov 
 220 000 žiakov 

Stručne charakterizoval nadáciu HITSA a jej hlavné aktivity: 

 Počet zamestnancov 70 
 Poverenie ministerstvom v oblasti IT vo 

vzdelávaní, školení, sietí atď. 
 Silná sieť vzdelávacích technológií, 

učiteľov a súkromných spoločností. 
 Odhodlaný tím so silnými komunikačnými 

kanálmi. 
 Tok uvedených podporných opatrení 

a komunikácie je už roky zabezpečovaný. 
 
V čase krízy HITSA dostala úlohu od ministerstva, aby prerušila iné aktivity a urobila, čo je v jej 
silách, aby zabezpečila IT riešenia pre vzdelávanie. Vzdelávajú množstvo učiteľov, zabezpečujú 

https://www.hitsa.ee/


  

 
 
elektronické diskusie a komunikáciu medzi nimi. HITSA má vybudovanú silnú sieť edukačných 
technológií, učiteľov a súkromných spoločností. Viac ako polovica škôl v Estónsku má k dispozícii 
digitálne edukačné technológie. Tieto boli podstatné pre školy, aby zvládali novú situáciu. Nadácia 
je prepojovacím článkom medzi pedagogickou a technologickou stránkou vzdelávania. Má 
nadšený tím, v ktorom bol každý ochotný robiť cez víkend v čase nastupujúcej krízy. 
 
Reakcia HITSA na krízovú situáciu 
Časová postupnosť udalostí spojených s krízou koronavírusu v nadácii HITSA: 
 

 27.02.2020 – bol zaznamenaný prvý 
prípad v Estónsku. 

 09.03.2020 – bol zaznamenaný prvý 
prípad v škole. 

 13.03.2020 – bol vyhlásený núdzový stav. 
Vedeli sme, že od 16.03.2020 prejdeme na 
nový režim, keď školy prejdú na dištančné 
vzdelávanie. Zrealizovali sme stretnutie 
krízového tímu. 

 16.03.2020 – všetky školy prešli na dištančnú formu online vzdelávania, úrady sa zatvorili. 
 27.03.2020 – boli deklarované nové striktné obmedzenia, napr. von môžu vychádzať ľudia 

v skupinách max. 2 – 3 osôb.  
 

Päť kľúčových vecí, ktoré HITSA urobila, 
keď bol vyhlásený stav naliehavosti 
 

 
 
 
 
13.03.2020 sme zvolali online stretnutie 
s ostatnými tímami a školami, aby sme 
vyriešili 5 kľúčových otázok: 

 

1. Vytvorili sme „Call center“ pre školy, ktoré sa mohli telefonicky obracať na centrum so svojimi 
otázkami. Bolo akcieschopné od nedele 15.03.2020. 

2. Vytvorili sme tréningové centrum Google Classroom Microsoft 365 Teams. Do 24 hodín bol 
pripravený tréningový program, online priestor na webináre a podobne. Kontinuálne doň 
pridávame nové funkcie. Za deň sme urobili to, čo niekedy trvá mesiace. 

3. Vytvorili sme webový portál, na ktorom boli všetky informácie, ktoré školy potrebujú, 
zhromaždené na jednom mieste. Pripravili sme priestor na online konferenciu pre školy, ktorú 
už v nedeľu sledovalo asi 10 000 účastníkov. 

4. Pripravili sme informácie a online konferenciu pre rodičov, aby boli pripravení na vzdelávanie 
z domova (home schooling). Tieto informácie boli zverejnené cez kanál Youtube. 

5. Všetky online platformy, ktorých obsahom boli učebné zdroje a nástroje na vzdelávanie, boli 
otvorené na voľné zdieľanie bez poplatkov. 

 
Záznam príspevku nájdete na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=MlX18nfvOhE 
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