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4.5.40 PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI 
 
 
 
Termín:  12.10. 2015 – 15.10. 2015 
 
 
Účastníci: Mgr. Emília Čulková, Ing. František Kollarčik, Ing. František Rusinko,  
                                Mgr. Ivana Kurtyová, Mgr. Jana Pavlišáková, Ing. Ljuba Krišová,  
                                Ing. Ľubomír Blichár, Mgr. Marta Kožárová, Mgr. Miriam Pribišová, 
                                Ing. Vladimír Vook 
 
 
Závery: V rámci projektu Inovácia vzdelávacieho procesu v SPŠE Prešov na 

základe požiadaviek trhu práce sa v dňoch 12. – 15.10.2015 

uskutočnilo ďalšie školenie pedagógov zamerané na získanie 

a osvojenie si prezentačných zručností. Lektorkou tohto školenia 

bola pracovníčka spoločnosti GOPAS – IT školiace stredisko, Ing. 

Dana Poláková.   

Tohto kurzu sa zúčastnilo 10 pedagógov SPŠE Prešov vyučujúcich 

odborné, reálne a humanitné predmety a učitelia cudzích jazykov. 

Štvordňové školenie sa uskutočnilo na pôde SPŠE Prešov 

v odbornej učebni OUD, ktorá je vybavená všetkými modernými 

technickými prostriedkami potrebnými k výučbe realizovanej 

prostredníctvom moderných didaktických metód a postupov. 

Cieľom kurzu bolo získanie a osvojenie si prezentačných zručností 

potrebných pri práci pedagóga v rámci vyučovacieho procesu. 

Učitelia sa okrem vytvárania zaujímavých prezentácií v programe 

Power Point učili aj tieto prezentácie odprednášať s cieľom zaujať. 

Jednou z úloh školenia bola aj práca s verbálnymi a neverbálnymi 

komunikačnými prostriedkami a ich využitím pri prezentácii. Záverom 

kurzu bola pre každého učiteľa príprava vlastnej prezentácie a jej 

zrealizovanie. 
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