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11. Manažérske zhrnutie: 
       krátka anotácia, kľúčové slová  

      didaktické, interaktívne pomôcky, stavebnice, CAD/CAM programy, stavebnice, projekty 

Téma stretnutia : Nové trendy, programy, metódy  vo vyučovaní  

 

Pri vyučovaní odborných predmetov, s ohľadom na nové trendy je potrebné vyučovanie orientovať 

na dodržiavanie didaktických zásad vo vyučovaní. 

 zásada dôležitosti, významnosti 

 zásada nevyhnutných podmienok 

 zásada vzoru 

 zásada primeranosti 

 zásada novosti 

 zásada aktívneho spájania obsahu učiva s praxou 

 zásada rozložení cvičení a úloh v čase,... 

V rámci nových trendov je potrebné v dostatočnej miere používať vhodné vyučovacie pomôcky ako 

napr. elektrotechnické a mechatronické stavebnice, modely, interaktívne tabule, nové vyučovacie 

softvéry, ktoré by boli voľne dostupné aj pre žiakov a pod. 

 

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


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

Na stretnutí sme diskutovali o možnostiach využitia nových pomôcok – stavebníc, skutočných 

predmetov a súčiastok, panelov, projektov, audiovizuálnych pomôcok, zvukových pomôcok, 

vyučovacích programov v rámci predmetov elektrotechnika, elektronika, pneumatika, mechatronika 

a prax. 

Aby vyučovanie bolo efektívne musí pripravovať ľudí s bohatými vedomosťami, ale súčasne s tým 

aj ľudí mimoriadne kreatívnych. Pri vyučovaní technických predmetov je potrebné okrem 

odovzdávania nových poznatkov na vyučovaní dávať dôraz na rozvoj samostatnosti a tvorivosti 

žiakov, rozvoj kritického myslenia žiakov. Vyučovanie treba orientovať na vzájomnú komunikáciu, 

spoluprácu s využívaním dostupných IKT, ktoré majú byť využívané za účelom zefektívňovania 

procesov edukácie.  

Orientovať vyučovanie na zadanie úlohy s problémom, ktorý musia žiaci vyriešiť s pomocou učiteľa 

alebo pripraviť komplexnú úlohu ( projekt ) pre žiakov, v ktorej každá skupinka žiakov sa podieľa na 

riešení dielčej úlohy. Vo vyučovaní odborných predmetov, z hľadiska metód je dôležité uplatniť 

metódy projektového vyučovania, problémový výklad, heuristické metódy, výskumné metódy, 

demonštračné a praktické metódy. 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Na skvalitnenie vyučovania odborných predmetov okrem využívania vhodných vyučovacích metód 

je potrebné zabezpečiť laboratória resp. odborné učebne vhodnými stavebnicovými pomôckami, tiež 

pomôckami, ktoré môžu žiaci vyrobiť formou projektu. Vyučovanie treba orientovať aj na prax 

v škole aj okolitých firmách. Programy v odborných predmetoch by mali mať k dispozícii aj žiaci, čo 

je dôležité najmä počas obdobia dištančného vzdelávania. Pre skvalitnenie vyučovacieho procesu je 

potrebné zorganizovať pre žiakov vhodné odborné exkurzie a výstavy, na ktorých si môžu upevniť 

svoje odborné vedomosti a oboznámiť sa s novými trendami v oblasti techniky. 
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