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11. Manažérske zhrnutie: 
       krátka anotácia, kľúčové slová  

 

Téma stretnutia: Zhodnotenie koncepcie výučby a prínosu pre žiakov a učiteľov  v odborných 

predmetoch  

 

Otvorené hodiny boli orientované na medzipredmetové vzťahy v odborných predmetoch 

elektrotechnika, mechatronika, prax, pneumatika, elektronika, počítačové siete, technická grafika, 

výmenu skúsenosti a návrhy nových metód a trendov vo vyučovaní odborných predmetov.  

 

https://www.sstv.sk/?page_id=16136


12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

Na otvorených vyučovacích hodinách členovia klubu predstavili možnosti využívania nových 

vyučovacích metód a trendov v oblasti elektrotechniky, mechatroniky, pneumatiky, elektroniky, 

počítačových sietí, predmetu prax a technickej grafiky. Pri jednotlivých prezentáciách členovia klubu 

poukázali na prínos aktuálnych nových trendov v oblasti IKT, ktoré sú súčasťou pri vzdelávaní 

v odborných predmetoch, využívanie aktuálnych softwérov Eagle, Multisim, Logosoft, Tiaportal, 

Labview, ProgeCAD, Solid Edge. 

Pri vyučovaní odborných predmetov na otvorených hodinách, členovia klubu zadávali úlohy, 

prierezových tém, ktoré sa prelínali v rôznych technických predmetoch. Všetky zadania, projekty boli 

orientované na prax a na overovanie nadobudnutých vedomostí. 

 

 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Realizácia pedagogického klubu TECHNIKOV chce zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu 

so zreteľom na medzipredmetové vzťahy, výmenu skúsenosti a návrhy vhodných metód 

aktivizujúcich vo vyučovaní, prepojenie odborných vedomostí s praxou, tiež rozvíjať kľúčové 

kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti metodiky vyučovania odborných predmetov. 
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