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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 Danka Vargová 

Zamestnávateľ SOŠ technická, Partizánska 1, Michalovce 

Pracovné zaradenie Majsterka odbornej výchovy 

Počet rokov pedagogickej praxe 30 

Téma záverečnej prezentácie 

Zapájanie svetelného obvodu 

 

Dôvod výberu témy a jej cieľové zameranie: 

 

Osvetlenie tvorí významnú zložku vnútorného prostredia a môže výrazne prispieť 

k spokojnosti osôb pri pobyte v ňom. S rastúcim potenciálom spotreby osvetlenia je potrebné 

poukázať na jeho potreby a úsporu elektrickej energie. Cieľom prezentovanej práce je zistiť 

preferencie pri individuálnom ovládaní osvetlenia. To nám umožňujú svetelné obvody, 

s ktorými sa stretávame nie len doma, ale aj v školách, na pracoviskách a všade, kde sa 

pohybujú ľudia. Téma je zameraná na priblíženie, vysvetlenie a praktickú realizáciu 

svetelných obvodov, pomocou ktorých získavame umelé osvetlenie. 

 

Štruktúra a stručný obsah záverečnej prezentácie: 

 

Strany :   1 – 6 - sú rozpracované identifikácia predmetu, názov a cieľ vybranej témy,                  

                               kompetenčný profil, odporúčaná vstupná úroveň a vzdelávací výstup 

                 7 – 12 - je uvedený obsah vzdelávania – využitie E-learningového vzdelávacieho 

                              systému Moodle v obsahu vzdelávania 

               13 – 18 - sú rozpracované stratégie vyučovania, učebné zdroje, vzdelávací výstup    

                              a nástroje hodnotenia. 

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

     

E-learning - elektronické vzdelávanie predstavuje rozsiahlu oblasť možností pre získanie 

vedomostí vo vzdelávacom procese pomocou moderných informačných a 

telekomunikačných technológií.  Vyžaduje síce od študujúcich väčšie nároky na počítačové 

zručnosti a vedomosti, no ponúka alternatívne riešenie situácie vo vzdelávaní. Je to vhodná 

forma celoživotného vzdelávania. Aj napriek vysokým nákladom na tvorbu obsahu a zvýšené 

nároky na technologickú infraštruktúru, časovú náročnosť prípravy študijných materiálov, je 

to možnosť vzdelávať sa kdekoľvek a kedykoľvek, prispôsobiť štúdium individuálnemu 

tempu jednotlivca a získanie vyššej úrovne počítačovej gramotnosti, 

 

 

V Michalovciach dňa: 28. 4. 2013               ............................................. 

              vlastnoručný podpis  


