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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 Ing. Eva Mešterová 

Pracovisko SPŠE Košice, Komenského 44, 040 01 Košice  

Pracovné zaradenie Učiteľ strednej školy 

Počet rokov pedagogickej praxe 19 

Téma záverečnej prezentácie 

Využite e-learningu v predmete ELEKTROENERGETIKA 

 

Dôvod výberu témy a jej cieľové zameranie: 
Predmet Elektroenergetika patrí k odborným predmetom, kde vývoj nových 

technológií postupuje rýchlejšie ako vydávanie nových odborných učebníc. Učitelia si 
preto spracovávajú učebné texty, testy, prezentácie či zadania  v elektronickej forme 

a distribuujú ich žiakom. Moodle je jeden s nástrojov e-learningového vzdelávania. 

Pomocou neho sa žiaci vzdelávajú a upevňujú si svoje vedomosti. 
 

Štruktúra a stručný obsah záverečnej prezentácie: 
Vytvorenie učebných textov s použitím myšlienkových máp a prezentácie v programe 

PowerPoint. 

Učebné texty obsahujú základné pojmy používané v problematike elektrických staníc, 

rozdelenie transformačných elektrických staníc a ich hlavné časti. 
Prezentácia názorne ukazuje pomocou technických nákresov a fotografií jednotlivé 

typy transformovní a ich využitie v praxi. 

Učebné texty aj prezentácia obsahujú kontrolné otázky na upevnenie učiva.  
K materiálom je pripojený aj hyperlink na webovú stránku, kde si žiaci môžu pozrieť 
spôsob montáže, opravy a servisu transformačných elektrických staníc. 

 

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

Pomocou e-learningového portálu sprístupniť žiakom vytvorené učebné materiály . 
Takouto formou majú k materiálom prístup aj žiaci , ktorý sa nemôžu zúčastniť 
klasickej vyučovacej jednotky. 
E- learning umožňuje rýchle preverovanie vedomostí pomocou testov, pri ktorých žiak 

získa okamžitú spätnú väzbu. 
Tieto moduly obsahujú aj fórum, pomocou ktorého žiaci komunikujú s učiteľom, alebo 

aj navzájom medzi sebou. 

E- learningové vzdelávanie patrí k obľúbenej forme vzdelávania žiakov strednej školy, 
lebo spĺňa požiadavku interaktivity a flexibility. 
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