
Tomáš
 

Balhárek, Lukáš
 

Plank

MEFANET 2007, Brno, 21.-22. november 2007

VYUŽITIE INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ
 VO VÝUČBE PATOLOGICKEJ ANATÓMIE NA JLF UK V MARTINE

Ústav patologickej anatómie a Konzultačné

 

centrum 
bioptickej

 

diagnostiky ochorení

 

krvotvorby

Jesseniova

 

lekárska fakulta v Martine

Univerzita

 

Komenského

 

v Bratislave



Potreba modernizácie a skvalitnenia výučby patologickej anatómie

Vizuálny učebný štýl, prezentácia vizuálnych vstupov

Výučba asistovaná
 

IKT, digitalizácia výučbových materiálov
Sprístupnenie databáz
e-learningové

 
aplikácie



Projekt financovaný MŠ
 

SR

Projekt rozvoja používania informačných technológií
na

UNIVERZITE KOMENSKÉHO

Názov projektu:

e-vzdelávanie
 

vo výuke
 

patologickej anatómie v
 

študijnom programe 
všeobecné

 
lekárstvo 

I.
 

(2005) a II. etapa (2006)

Projekt bol podaný v oblasti:
Využívanie

 
IT ako prostriedku pre e-vzdelávanie

 
(e-learning)



Výstup I. etapy projektu:

Zariadenie
 

multimediálnej učebne ÚPA
 

JLF UK v
 

Martine





II. etapa riešenia projektu

1.) Digitalizácia výučbových materiálov

2.) Zdieľanie obrazu z učiteľského PC so študentskými PC

3.) Digitálny histopatologický atlas

4.) Vlastné
 

e-learningové
 

aplikácie

a.) softvérové

 

riešenie: VNC Viewer

b.) hardvérové

 

riešenie: VGA splitter + KVM prepínače

nevýhody: 
- latencia generovania obrazu 10-15 s
- nemožnosť

 

prezentovať

 

dynamický obraz



KVM-0201, 2-porty PS/2

VGA Splitter VS0201



Mikroskop

Kamera

PC2 PC1

VGA splitter KVM

Ctrl-Ctrl-1
Ctrl-Ctrl-2

Monitor 2 Monitor 1

Schéma zapojenia zariadení
 

v učebni ÚPA JLF UK



„e-terminológia“: e-mail, e-banking, e-shop, e-business, e-learning

e-atlas
 

(digitálny histopatologický
 

atlas) 
http://www.e-atlas.sk











ZÁVER

IKT a elektronické
 

vzdelávanie
 

= nový model systému vzdelávania

ale

ani najlepšie pripravený e-learning
 

nenahradí
 

osobu učiteľa, nepotlačí iné
 formy vzdelávania a nenahradí

 
klasickú

 
triedu

Je
 

to alternatíva modernizácie výučbového procesu (nie jeho jediná
 

forma)

Prínos IKT
 

vo výučbe patologickej anatómie:

zvyšuje dostupnosť študijných materiálov

zvyšuje atraktívnosť a efektívnosť výučbového procesu

variabilita – kombinácia živého a virtuálneho spôsobu výučby

individuálnosť, podpora samostatnosti a samoštúdia

zvyšovanie e-gramotnosti (študenti / učitelia)



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ
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