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 VYUŽITIE FLASH PRÍSPEVKOV  NA 
MEDICÍNSKOM PORTÁLE SLK 

(WWW.I-MED.SK) 

http://www.i-med.sk/


Cieľ projektu 
 

 
 
    Vytvoriť systém celoživotného vzdelávania  
 

lekárov s využitím e-learningového portálu 



e-learningový portál „imed“ 
ako nástroj 

 pre koordináciu vzdelávacích aktivít  
 Všetky vzdelávacie aktivity realizované SLK budú 

prehľadne zaznamenané na portáli  
(miesto, čas konania; obsah/téma; lektorské zabezpečenie) 

 pre vzdelávanie lekárov  
 Na portáli budú zverejnené  

 e-learningové odborné prehľadové články,  
 e-learningové články – komentované preklady 

zahraničných článkov (excerptá) 
 Audio-PowerPointové prezentácie z kongresov  



Vytvoriť a implementovať nový           
e-learningový portál pre lekárov 



Vytvoriť a priebežne aktualizovať 
obsah e-learnigového portálu 

 

 
 Počet publikovaných vzdelávacích 

príspevkov: 76 
 

 Počet príspevkov v recenznom procese: 150 
 
 Počet lekárov, ktorí sa pripojili na portál: 890 
 
 
 



www.i-med.sk 

 Umožňuje vkladanie príspevkov na portál.  
 Bol spustený automatický recenzný proces.  
 Lekári študujú príspevky na portáli,  online 

vypĺňajú kreditové testy a získané kredity sa 
automaticky zapisujú na ich konto v Slovenskej 
lekárskej komore.  

 



Interaktívna prípadová štúdia 
podľa www.nejm.org  

http://www.nejm.org/


Otázky s multichoice a feedbackom 



Interaktívne prostredie s 
auskultačnými nálezmi v mp3 formáte 



Interaktívne prostredie s pohybujúcou sa 
spirometriou, vrátane výsledkov a popisu; 

didakticky odlíšené farebne spirometrické krivky 



Interaktívne prostredie formátu  
drag-and-drop 



Interaktívne prostredie viacerých 
okruhov odpovedí 



Možnosti zväčšenia textov pri kliknutí 
na pole lupy 



Možnosti videí s ovládacími prvkami 
priamo v obraze 



V závere flash príspevku výsledok 
kurzu s % úspešnosťou 



Výhody a prednosti e-learningu 
 

 Individualizácia vzdelávania 
 Pre študujúceho pohodlnejší a aj lacnejší ako klasické 

vzdelávanie 
 Šetrenie času 
 Lacnejší aj pre edukátorov 
 Objektívnejšie hodnotenie ako pri ústnom skúšaní 
 Realizácia okamžitej spätnej väzby, aktivizácia a motivácia 

študujúcich 
 Vysoká úroveň prezentácie učiva, archivácia a inovácia 
 Globálne možnosti, geograficky neobmedzený 

 
... pohodlný, lacný, pružný, rýchly, zaujímavejší, 

kvalitnejší... 
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Nevýhody a nedostatky e-learningu 
 

 Nedostatok motivácie, vôle a schopností študujúcich 
samostatne študovať 

 Zdravotné problémy pri používaní PC 
 Zníženie šancí sa vzdelávať (skôr chudobnejší) 
 Problém rozvoja študujúcich v afektívnej oblasti 
 Problémy s rozvojom niektorých kľúčových kompetencií 

(interpersonálne, komunikačné a kognitívne) 
 Niektoré prvky obsahu učiva nie je možné si osvojiť (najmä 

psychomotorické zručnosti) 
 Neumožňuje poznávať všetkými zmyslami (hmat, čuch) – 

alternatíva „blended learning“ – zmiešané vyučovanie 
 Zatiaľ realita svedčí pre nízku kvalitu, najmä pre nedostatok 

skúseností a profesionality tvorcov e-learningových kurzov v 
našom regióne 

 
 

Turek I.: Didaktika, 2. vydanie, 2010, ISBN 978-80-8078-322-8 



Ďakujem za pozornosť 
Kontakt i-med „guru“: 

dragula@lefa.sk 
dusan.mesko@gmail.com  

http://people.desktopnexus.com/wallpaper/44485/ 

Kontakt na mňa: 
marek.varga@upjs.sk 

marek.varga@gmail.com 
 

Špeciálne poďakovanie: 
Doc. Ing. Ľubica Stuchlíková, CSc., STU Bratislava 
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