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Krátka anotácia záverečnej prezentácie 
k ukončeniu kurzu kontinuálneho vzdelávania 

 

Názov kurzu KV E-learningový vzdelávací sysytém Moodle 

Titul, meno a priezvisko Mgr. Mária Hrivňáková 

Pracovisko 
Stredná priemyselná škola elektrotechnická,          

Komenského 44, 040 01 Košice 

Pracovné zaradenie Učiteľ strednej školy 

Počet rokov pedagogickej praxe 25 rokov 

Téma záverečnej prezentácie 

Štatistika v stredoškolskej matematike formou e-learningu 

Dôvod výberu témy a jej cieľové zameranie: 
Štatistika poskytuje veľmi dôležité a cenné údaje využiteľné v širokom rozsahu. 
Správne pochopenie pojmov, znalosť metód spracovania údajov  a zručnosť v čítaní 
grafov a tabuliek sú kompetencie, bez ktorých sa v dnešnej dobe človek len ťažko 
orientuje. E-learning poskytuje veľa príležitosti urobiť vzdelávanie atraktívnejšie 
a zaujímavejšie. 

Štruktúra a stručný obsah záverečnej prezentácie: 
 

V prvej časti záverečnej prezentácie sú uvedené ciele, ktoré v danej vzdelávacej  oblasti  

chceme dosiahnuť a kompetencie, ktoré výúčbou štatistiky posilňujeme. Spomínané 
ciele dosahujeme prostredníctvom samoštúdiá formou e-lerningu v prostredí Moodle. 

V e-learningovom systéme Moodle je umiestnený učebný text ,  odkaz na interaktívne 

cvičenie, test a zadanie vlastného projektu.  Druhá časť prezentácie obsahuje metódy 
a formy hodnotenia dosiahnutých výsledkov. Interaktívny test v prostredí Moodle je po 

overení odpovedí vyhodnotený známkou.  Vlastný projekt, ktorého výsledky sú 

zosumarizované v ppt prezentácii je odovzdaný prostredníctvom zadania v Moodle.  

Zadanie je následne ohodnotené učiteľom podľa splnenia jednotlivých  kritérii 

a výsledné bodové hodnotenie je prevedené na známku.  

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

 

Osobne vidím v e-learningu veľa výhod. E-learningové materiály môžeme používať na 
hodine, ale žiakovi v prípade choroby sú dostupné aj z domu. Veľkou východou je, že 
učebné texty môžeme aktualizovať, aktivity dopĺňať. Odovzdávanie zadaní a možnosť 
spätnej väzby, ktorú ponúka je veľmi komfortná ako pre učiteľa, tak aj pre žiaka.  Je 

to omnoho jednoduhšie ako odovzdávanie zadania cez e-mail. 

 

 

 

 

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

              vlastnoručný podpis  
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