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11. Manažérske zhrnutie: 

 

krátka anotácia:  

Druhé stretnutie pedagogického klubu sa venovalo téme: Metodiky inovatívneho vyučovania v BIO, 

BSZ. Rámcový program stretnutia bol zameraný prácu v dynamickom vzdelávacom prostredí Moodle 

na tvorbu testov a pracovných listov. 

Na stretnutí sa členovia klubu oboznámili s druhom elektronického vzdelávania – systémom LMS 

Moodle ako s modulovým objektovo orientovaným dynamickým vzdelávacím prostredím . 

V ďalšej časti stretnutia  prítomní členovia klubu následne pracovali na aplikačnej úlohe, ktorá bola 

zameraná na prácu v tomto dynamickom vzdelávacom prostredí Moodle. 

 

kľúčové slová:  

e – learning, LMS systém Moodle, moduly aktivít, testové úlohy 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

1. Úvod, privítanie členov klubu Svet čísel, financií a technológií 

2. Predstavenie témy a obsahu stretnutia: Metodiky inovatívneho vyučovania v BIO, BSZ 

3. Praktická aplikácia témy: Pracovný list s námetmi na tvorbu testov v dynamickom 

vzdelávacom prostredí Moodle 

4. Závery a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 

 

K bodu 1 

V úvode prebehlo krátke privítanie členov klubu. 
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K bodu 2 

Členom klubu bol predstavená téma a obsah stretnutia klubu: Metodiky inovatívneho vyučovania 

v BIO, BSZ. 

Obsah stretnutia bol zameraný na: 

a) charakteristiku e – learningového vzdelávania,  jeho výhody a nevýhody; 

b) predstavenie  druhu elektronického vzdelávania: systému LMS Moodle ako modulového 

objektovo orientovaného dynamického vzdelávacieho prostredia;  

c) prácu v dynamickom vzdelávacom prostredí Moodle –  postup pri tvorbe testu s rôznymi 

typmi testových úloh. 

 

K bodu 3 

Praktická aplikácia témy – prítomní členovia klubu po predstavení dynamického vzdelávacieho 

prostredia Moodle, rôznych modulov aktivít v tomto prostredí následne pracovali na aplikačnej úlohe, 

ktorá bola zameraná na prácu v tomto dynamickom vzdelávacom prostredí Moodle. Členovia klubu 

vytvárali päť rôznych typov testových úloh podľa odporúčaného postupu pri vytváraní testu.  

13. Závery a odporúčania: 

 

K bodu 4 

Pedagogický klub prijal tieto závery: 

Členovia pedagogického klubu sa oboznámili s témou Metodiky inovatívneho vyučovania v BIO, 

BSZ. Vyskúšali si prácu v dynamickom vzdelávacom prostredí Moodle a poukázali na potrebu 

využitia vytvorených typov testových úloh vo vyučovaní. 

 

 

Členovia klubu prijali tieto odporúčania: 

Pracovať v dynamickom vzdelávacom prostredí Moodle. 

Efektívne  zaraďovať vytvorené typy testových úloh v dynamickom vzdelávacom prostredí Moodle 

do vyučovacieho procesu.  

Rozvíjať u pedagógov ich digitálne zručnosti pri práci v dynamickom vzdelávacom prostredí Moodle. 

Aktívne spolupracovať pri plnení vytýčených úloh a cieľov výmenou skúseností z pedagogickej praxe 

a vzájomnou inšpiráciou.  
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: SOŠPg sv. CaM 

Dátum konania stretnutia:  14. 2. 2022  

Trvanie stretnutia: od 15:15 hod. do 18:15 hod.  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Michaela Benediková  SOŠPg sv. CaM 

2. Mgr. Nora Hentšelová  SOŠPg sv. CaM 

3. PaedDr. Klaudia Karaffová  SOŠPg sv. CaM 

4. Ing. Monika Komárová  SOŠPg sv. CaM 

5. PhLic. Martin Mati  SOŠPg sv. CaM 

6. Mgr. Milan Štefaňák  SOŠPg sv. CaM 

7. Mgr. Elena Škriabová neprítomná SOŠPg sv. CaM 

 

 



Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1.     

2.     

3.     

 

 

 


