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Krátka anotácia záverečnej prezentácie 

k ukončeniu kurzu kontinuálneho vzdelávania 
 

Názov kurzu KV E-learningový vzdelávací systém Moodle 

Titul, meno a priezvisko Mgr. Janka Stieranková 

Zamestnávateľ SOŠ technická, Partizánska 1, Michalovce 

Pracovné zaradenie učiteľka matematiky 

Počet rokov pedagogickej praxe 33 

Téma záverečnej prezentácie: 

                                                 Graf kvadratickej funkcie 

 

Dôvod výberu témy a jej cieľové zameranie: 

 

Zvládnutie tejto témy je dôležitým predpokladom jednak k úspešnému riešeniu 

kvadratických rovníc a nerovníc, ktoré sprevádzajú žiaka v podstate celé štúdium v 

danom odbore a zároveň žiak môže uplatniť získané vedomosti aj v medzi 

predmetových vzťahoch s fyzikou napríklad pri téme rovnomerného zrýchleného 

pohybu. Čo súvisí  s uplatnením v praktickom živote. Cieľom tejto hodiny je naučiť 

žiakov pohotovo a správne sa orientovať podľa zadania  úlohy o aký typ funkcie ide, 

ako sa správne zakresli poloha grafu a ako sa mení graf v závislosti od zmeny 

koeficientov v kvadratickej funkcii 

Štruktúra a stručný obsah záverečnej prezentácie: 

 

V prezentácií je popísaný proces organizácie učenia sa e- learningovým vzdelávacím 

systémom Moodle. V prvej časti je uvedený systém zadania študijných materiálov na 

internete -  sú uvedené www stránky, na ktorých je podrobné vysvetlenie nového učiva 

a zároveň sú uvedené príklady a postupy ich riešenia. V druhej časti má žiak zadané 

úlohy , ktoré má samostatne  vyriešiť a poslať ich na kontrolu, v tretej časti je uvedený 

test na overenie získaných vedomosti. Test obsahuje rôzne typy úloh, v ktorých je 

zhrnuté celé učivo o kvadratickej funkcii. 

Praktický prínos (vlastné postupy, aktivity, názory a skúsenosti): 

 

Používanie e- learningového vzdelávacieho systému Moodle má určite viac výhod. 

Napríklad v tom, že študent si môže sám  plánovať čas svojej činnosti  do dátumu 

odovzdania práce, má stály prístup k informáciám, môže získavať stále novšie 

informácie . Počas štúdia môže konzultovať problémy s konzultantom, má okamžitú 

spätnú väzbu. 

 

 

 

 

 

V Michalovciach dňa ......................................             ............................................. 

              vlastnoručný podpis  


