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Téma záverečnej prezentácie 

 

Program pre CNC sústruh 

 

Dôvod výberu témy a jej cieľové zameranie: 

Téma programovania bola cieľovo zameraná na získanie teoretických  vedomostí 

a praktických zručností pri programovaní na CNC obrábacích strojoch na  základe 

výučby tohto predmetu. Cieľom spracovania témy vo forme E-learningového 

vzdelávania je, aby študenti v prípade neprítomnosti na vyučovaní si dané učivo mohli 

doplniť a plynulo pokračovať v štúdiu, alebo aby sa naučili programovať aj sami 

vlastným tempom podľa dostupnej literatúry. 

 

Štruktúra a stručný obsah záverečnej prezentácie: 

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

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

internete -  sú uvedené www stránky pre učebnice a videá, na ktorých je podrobné 

vysvetlenie nového učiva a zároveň sú uvedené príklady a postupy ich riešenia.  

V II. časti má žiak zadanú úlohu , ktorú má samostatne  vyriešiť a poslať ju na 

kontrolu a hodnotenie. V III. časti je uvedený test na overenie získaných vedomosti. 

Test obsahuje rôzne typy úloh, v ktorých je zhrnuté základné učivo pri programovaní 

CNC strojov  

 

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

E-learnig je najmodernejší spôsob multimediálnej výučby na báze internetu ako 

dištančná forma štúdia. Jeho využitie má pozitívny vplyv na motiváciu, vnímanie, 

porozumenie a zručnosti žiaka. Praktický prínos je aj ten , 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 :  7.5.2013                                                          Ing.Paulíková Alena 

              vlastnoručný podpis  


