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Krátka anotácia záverečnej prezentácie 

k ukončeniu kurzu kontinuálneho vzdelávania 
 

Názov kurzu KV Interaktívne vzdelávacie technológie 

Titul, meno a priezvisko PhDr. Antónia Sabová 

Zamestnávateľ 
SOŠ technická, Partizánska 1, Michalovce 

pracovisko Kapušianska 6 

Pracovné zaradenie učiteľka 

Počet rokov pedagogickej praxe 25 

Téma záverečnej prezentácie:           Slovensko počas druhej svetovej vojny 

 

Dôvod výberu témy a jej cieľové zameranie: téma je súčasťou druhého tematického celku  

a vyučuje sa  v druhom. ročníku SŠ. V  prezentácii som sa bližšie  zamerala na SNP a obnovenie 

ČSR. Dôvodom výberu  témy bol fakt, že obsah výučby obdobia novoveku je pre žiakov všeobecne 

neobľúbeným a neatraktívnym historickým obdobím. Ďalším faktorom pri výbere témy bol ten, že na 

túto problematiku existujú protichodné názory. Keďže ide o zvlášť citlivú tému, na ktorú stále 

existuje viac názorov, prinášam preto rôzne pohľady na Slovenský štát a tým možnosť pre žiakov 

oboznámiť sa s viacerými názormi či vytvoriť si vlastné závery. 

Štruktúra a stručný obsah záverečnej prezentácie: prácu tvoria teoretické a praktické 

východiská na prípravu vyučovacích hodín. V teoretickej časti sa venujem charakteristike dejepisu vo 

vzdelávacom systéme modernej spoločnosti. Predstavujem jeho ciele, ktoré vyplývajú z aktuálneho 

školského vzdelávacieho programu. V praktickej časti popisujem  využitie IVT v jednotlivých fázach 

vyučovacích hodín – motivačné ukážky z Internetu, testovanie s využitím internetovej tabule. 

 

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

dejepis sú najlepšie využiteľné produkty, ktoré ponúkajú možnosť názorného, zaujímavého 

spracovania a aj pri samostatnej práci spätnú väzbu pre žiakov. Aplikácia kancelárskeho balíka 

Microsoft Office, PowerPoint 2007 je podľa mojej mienky vhodným produktom spĺňajúcich 

spomenuté vlastnosti. Robia vyučovanie zaujímavejším, hravejším, pútavejším, a čo je snáď 

najdôležitejšie, sú zrozumiteľné „jazyku mladej generácie“. Poskytujú iný pohľad na dejiny než 

tradičné vyučovacie prostriedky. Pomocou nich žiaka môžeme ľahko vtiahnuť do minulosti 

a priblížiť mu pútavejší pohľad na históriu a nezriedka ju aj prežívať. Ich správnou kombináciou s 

 tradičnými pomôckami dosiahneme vyššiu úroveň vzdelávania, ktorá sa zákonite musí odraziť na 

lepších vedomostiach žiakov.  
Téma SNP na hodinách vyvoláva z mojich skúseností veľkú polemiku. Tým utvára možnosť  

vlastného názoru zo strany žiakov na túto problematiku, ako aj prepojenie na regionálne dejiny (po 

potlačení SNP vo Vinnom, 30. októbra 1944 Nemci úplne vypálili 285 domov, čiastočne ďalších 120, 

15 obyvateľov odvliekli do koncentračných táborov).  

 

 

 

 

 

V Michalovciach dňa 20. marca 2013                      ............................................. 

              vlastnoručný podpis  


