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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. Gabriela Turyová 

Zamestnávateľ SOŠT Partizánska 1, pracovisko Močarianska 1 

Pracovné zaradenie učiteľka odborných predmetov 

Počet rokov pedagogickej praxe 20 

Téma záverečnej prezentácie 

Pevný disk 

 

Dôvod výberu témy a jej cieľové zameranie: 

Žiaci 3. ročníka majú obvykle problém s pochopením a naučením tejto problematiky. 

Preto som sa snažila vytvoriť iný, neštandardný postup vyučovania daného 

tematického celku a tak im uľahčiť pochopenie učiva. Týmto spôsobom je umožnené 

samoštúdium žiakov s individuálnym študijným plánom, prípadne žiakom dlhodobo  

neprítomným na vyučovaní zo zdravotných dôvodov. 

 

Štruktúra a stručný obsah záverečnej prezentácie:  

V práci sa venujem príprave vyučovania témy „ pevný disk“. Vymedzujem si ciele, 

ktoré chcem dosiahnuť použitím metód interaktívnych technológií. V práci využívam 

konkrétne spracovanie prezentácie.  V záverečnom teste overím nadobudnuté 

vedomosti. 

Test obsahuje uzavreté otázky s možnosťou výberu odpovede zo štyroch možností a len 

jedna z nich je správna. 

Vychádzam zo schopností a zručností, ktoré žiaci 3. ročníka majú ohľadne zostavy 

počítača a vedomostí o magnetizácii látok. V obsahu vzdelávania sú uvedené konkrétne 

postupy, ktoré chcem použiť pri výuke. V práci sú uvedené konkrétne výstupy, 

stratégia vyučovania, ako aj zdroje, z ktorých som pri zostavovaní tejto práce čerpala.  

 

 

 

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

Prínosom práce bude podľa môjho názoru lepšie pochopenie žiakov v pre nich relatívne 

obťažnejšom tematickom celku. Použitie interaktívnych technológií im umožní lepšie 

zvládnutie témy. Zároveň ich použitím bude spestrená forma vyučovacej hodiny, čo 

predpokladám vzbudí väčší záujem o daný vyučovací predmet. Vypracovanie práce je 

prínosom aj pre mňa osobne, takto  som sa mohla zdokonaliť vo využívaní 

interaktívnych technológií. 
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              vlastnoručný podpis  


