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Seminár z dejepisu  

Za základnú cieľovú kategóriu výučby dejepisu považujeme tvorbu študijných predmetových 

kompetencií – spôsobilostí, schopností využívať kvalitu získaných znalostí v rôznych poznávacích i 

praktických situáciách, ktoré umožnia žiakom: 

 poznávať históriu, ktorá nepredstavuje uzavretú minulosť (sumu faktov a letopočtov) so vždy 

konečnými a jednostrannými interpretáciami 

 poznávať históriu, ktorá je výsledkom mnohostranného a protirečivého procesu 

  poznávať históriu na základe kritickej analýzy primeraných multiperspektívnych 

(mnohostranných) školských historických prameňov, ktoré považujeme za základný 

prostriedok nadobúdania spôsobilosti rozumieť dejinám, preto aj za integrálnu súčasť 

didaktického systému výučby dejepisu i učebníc dejepisu 

  rozvíjať komplex kompetencií – spôsobilostí, schopností  klásť si v aktívnej činnosti 

kognitívne rôznorodé otázky, prostredníctvom ktorých žiaci riešia uvedené úlohy a problémy 

 rozvíjať a kultivovať kultúrny dialóg a otvorenú diskusiu ako základný princíp fungovania 

histórie i školského dejepisu v demokratickej spoločnosti 

 závažným predpokladom rozvíjania a uplatňovania uvedených cieľových kategórií je 

prekonávať transmisívnu výučbu dejepisu, ktorej podstatou je odovzdávanie poznatkov v 

hotovej podobe prevažne explikačnými (vysvetľujúcimi) metódami a prostredníctvom 

frontálnej výučby, a v širšej miere aplikovať prístupy, ktoré kladú dôraz na aktívne učenie, na 

proces hľadania, objavovania a konštruovania (vytvárania) poznatkov na základe vlastnej 

činnosti a skúsenosti v interakcii s učiteľom a spolužiakmi v kooperatívnom učení 

 skúmať históriu aj na základe čítania s porozumením rôznorodých a mnohostranných 

školských historických prameňov – stôp po minulosti ako základného predpokladu poznávať a 

porozumieť minulosti  

 pochopiť, prečo sa história interpretuje rôznym spôsobom 

 rozvíjať komplex kompetencií – spôsobilostí, schopností  klásť si v aktívnej činnosti kognitívne 

rôznorodé otázky, prostredníctvom ktorých žiaci riešia uvedené úlohy a problémy 

 rozvíjať a kultivovať kultúrny dialóg a otvorenú diskusiu ako základný princíp fungovania 

histórie i školského dejepisu v demokratickej spoločnosti. 

 osvojiť si postupne spôsobilosť historickej kultúry ako schopnosti orientovať sa v mnohosti 

kultúrnych situácií, v ktorých sa stretávame s históriou. 

Obsah: 

1. Druhá svetová vojna a seminárna práca (20 hodín)  

2. ČSR 1945-koniec 20. stor. (26 hodín)  

3. Svetové dejiny 1945-koniec 20. stor. (20 hodín) 


