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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Kľúčové slová:  využitie IKT, výučbové aplikácie, odborné predmety.  

 

Stretnutie klubu bolo zamerané na využitie IKT, na využívanie didaktickej techniky pri 

sprístupňovaní, precvičovaní a upevňovaní učiva v rámci vyučovacieho procesu v odboroch 

mechanik elektrotechnik a mechanik mechatronik. 

 

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

 oboznámenie sa s témou zasadnutia klubu 

 IKT vo vyučovacom procese 

 výučbové aplikácie  

 diskusia  

 

    Hlavnou témou pedagogického klubu bolo využite IKT vo vyučovacom procese. Počas stretnutie 

sme diskutovali o rôznych aplikáciách, ktoré sú vhodné na vzdelávanie. Využívanie IKT vo 

vyučovaní je dlhodobý trend. V nadväznosti na vývoj hardvéru sa vyvíjajú softvérové produkty. Sú 

to bežné užívateľské softvéry, špecializované softvérové produkty pre oblasť vzdelávania a mnohé 

edukačné materiály vytvorené špecialistami, ale i samotnými učiteľmi. Snažíme sa používať 

výučbové aplikácie, ktoré sú najmodernejšie aby sme žiakov pripravili pre súčasné potreby praxe. 

Vyžívame softwarové aplikácie ako sú Fluid sym, Step 7 a Tiaportal.  

   Výhody, ktoré využitie IKT vo vyučovacom procese prináša sú napr: 

- vysoký stupeň motivácie (dynamika, živosť, animácia, zvuky), 

- simulácia časovo náročných javov v relatívne krátkom čase, 

- interaktívnosť - žiak môže zasahovať priamo do deja, meniť podmienky (napr. pokusy), 

- konštruktivistický prístup - žiak nedostáva hotový poznatok, ale získava ho sám, 

- rozvoj tvorivosti, 
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- individuálne tempo, možnosť nápovede, 

- rýchla spätná väzba, 

- generovanie náhodných kombinácií úloh, 

- vyššia objektivita pri vyhodnocovaní testov, 

- rozvíjanie medzipredmetových vzťahov, 

- nový spôsob podávania informácií 

  IKT vo vyučovacom procese malo veľký význam aj počas predchádzajúcich období dištančného 

vzdelávania a karantény žiakov. Len technika a prístup na internet umožnili sprístupňovanie učiva, 

zadávanie úloh a  komunikáciu medzi žiakmi a učiteľmi. 

   Čo sa týka vybavenia školy v rámci vzdelávania odborných elektrotechnických predmetov, tak 

jednotlivým aplikáciám by bolo vhodné do budúcna rozšíriť hardwérové vybavenie a jednotlivé 

komponenty (Festo).   

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Na zasadnutí klubu členovia zhrnuli dôležitosť využitia IKT v odbore mechanik elektrotechnik so 

zameraním na automatizačnú techniku a odbore mechanik mechatronik. V súvislosti s odborným 

výcvikom týchto dvoch odborov by sme chceli do budúcnosti využívať mikrokontroléry na platforme 

arduino, nakoľko sa začínajú uplatňovať v automatizačnej technike.  
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

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

Dátum konania stretnutia:  08. 02. 2022 

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 

 


