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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Kľúčové slová: výmena skúseností, dištančné vzdelávanie, odborné predmety, prax  

 

Stretnutie klubu bolo zamerané na výmenu skúseností z vlastnej vyučovacej činnosti a praxe aj počas 

dištančného vzdelávania.  

 

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

 výmena skúseností z vyučovania odborných elektro predmetov 

 výmena skúseností s formami dištančného vzdelávania 

 diskusia  

 

Základnou témou pedagogického klubu bola výmena skúseností medzi členmi klubu, učiteľmi 

elektrotechnických odborných  predmetov a odborného výcviku. Podstatou stretnutia bola výmena 

nových odborných poznatkov pedagógov v rámci klubu. Rozširovať svoje odborné znalosti a 

študovať nové technológie je dôležitý faktor v práci učiteľa. Vyučujúci zvažovali ako a v akej miere 

ich uplatniť vo vyučovaní žiakov odboru mechanik elektrotechnik. Odborné vedomosti boli 

špecifikované pre žiakov prvého a druhého ročníka, pričom sme sa zamerali na aplikáciu z hľadiska 

pochopenia myslením žiaka. Odborné vedomosti pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka sme 

selektovali viacej z praktického hľadiska. Dôraz sme kládli na realistické zameranie, funkčnosť 

zariadení, diagnostiku a pod.  

Každý z členov klubu prispel s rôznymi odbornými skúsenosťami a vedomosťami z odbornej praxe 

v elektrotechnike a zároveň bolo poukázané na využitie elektrických meracích prístrojov a využitie 

počítačovej techniky a odborného softwaru.   

Členovia klubu si tiež vymenili skúsenosti s dištančnou formou vzdelávania. Najčastejším nástrojom 

je offline platforma Edupage, ktorá sa osvedčila počas dištančného vzdelávania aj minulý školský rok 

a žiaci majú skúsenosti s prácou v tejto aplikácii. Na vyučovanie niektorých odborných predmetov 

https://soustlmace.edupage.org/text/?text=text/text67&subpage=2
https://soustlmace.edupage.org/text/?text=text/text67&subpage=2


a odborného výcviku vyučujúci používajú Discord, ktorý navrhli na využívanie samotní žiaci a Skype, 

ktorý je rozšírenou formou komunikácie v online prostredí. 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Z komunikácie medzi členmi klubu vyplynulo, aké je pre učiteľa dôležité neustále sa odborne 

vzdelávať a aktualizovať učebný obsah predmetov v súvislosti s rozvojom techniky. Napriek tomu, 

že si pedagógovia našli spôsob sprístupňovania učiva počas dištančného vzdelávania, stále je 

prezenčný výklad nenahraditeľný najmä vo vyučovaní elektrotechnických odborných predmetov. 
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Príloha správy o činnosti pedagogického klubu              

 

Prior i tná os :  Vzdelávanie  

Špec if ický  c ieľ :  1.2.1  Zvýši ť  kva l i tu  odborného vzdelávan ia  a  pr ípravy 

ref lektujúc  potreby t rhu  práce  

Pri j ímateľ :  Stredná odborná škola  technická,  Kozmálovská cesta  9,  

Tlmače  

Názov projektu:  Terminus technicus v praxi  

Kód ITMS projektu :  312011AGV9  

Názov pedagogického k lubu:  Klub  uč iteľov e lektrotechnických predmetov  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia:  Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače 

Dátum konania stretnutia:  01. 12. 2020 

Trvanie stretnutia: od 13:50 hod do 16:50 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 Ing. Pavol Zajac  SOŠ technická Tlmače 

2 Ing. Ján Kunik  SOŠ technická Tlmače 

3 Ing. Milan Ďurč  SOŠ technická Tlmače 

 

 


