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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Kľúčové slová: odborné predmety, praktická činnosť, metódy a postupy, technické myslenie, online 

testy 

 

Stretnutie klubu bolo zamerané na  návrhy a tvorbu materiálov, príkladov, didaktických testov a zadaní 

projektov, ktoré by rozvíjali kľúčové kompetencie študentov v technickom myslení. Účastníci sa v 

rámci tohto stretnutia zameriavali na vlastné materiály z výučby, ktoré podrobne odprezentovali na 

stretnutí prostredníctvom interaktívnej tabule.  

 

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

•                  otvorenie zasadnutia, privítanie členov pedagogického klubu 

•                  prezretie online videí na tvorbu didaktických testov a zadaní v systéme Edupage 

•                  prezentácia vlastných, už spracovaných a používaných didaktických materiálov  

                   účastníkmi         

•                  úloha z minulého stretnutia - zahrnutie konkrétnych príkladov a úloh z praxe do  

                   tematických celkov odborných predmetov, čo bude následne posunuté na schválenie  

                   príslušnej predmetovej komisii       

•                  vzájomná výmena skúseností a diskusia   

 

Zhrnutie priebehu stretnutia: Hlavnou témou stretnutia klubu bolo oboznámiť sa s tvorbou  materiálov, 

príkladov, didaktických testov a zadaní projektov v systéme Edupage. Vzhľadom na stále sa zhoršujúcu 

pandemickú situáciu je predpoklad, že dištančné vzdelávanie bude prebiehať opäť a tieto vytvorené 

materiály budú najvhodnejším spôsobom získania spätnej väzby od žiakov. Po spoločnom prezretí 

videí na tvorbu didaktických testov a zadaní, jednotliví účastníci odprezentovali svoje vlastné online 

testy. Bolo z nich zrejmé, či tvoria otázky s výberom jednej alebo viacerých odpovedí, alebo využívajú 

aj otvorené otázky, z ktorých sa dá vyčítať samostatnosť a tvorivosť jednotlivca. V diskusii sme dospeli 

https://soustlmace.edupage.org/text/?text=text/text68&subpage=2
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k záveru, že je veľmi dôležité vedieť správne naformulovať a použiť rôzne typy otázok, aby žiaci 

dokázali čítať s porozumením a správne pochopili význam zadania príkladu. Starší a mladší kolegovia 

si vymieňali svoje osobné skúsenosti z „online“ výuky, popísali jej výhody, ale aj nevýhody. 

Nevýhodou online testov v dištančnom vzdelávaní je napr. skreslený výsledok zisťovania úrovne 

odborných vedomostí v danej triede po vyhodnotení testu vyučujúcim, alebo priamo percentuálne 

vyhodnotenie testu v Edupage.  Každý člen klubu prezentoval ukážku svojej prípravy na vyučovanie, 

ukážku testu a zadania príkladu na výpočet, ktoré využíva na svojich predmetoch. Cieľom stretnutia 

bolo aj to, aby každý člen klubu, či už majster, odborník z praxe, alebo učiteľ vedeli správne tvoriť a 

používať didaktické materiály.  

Bola splnená aj úloha z minulého stretnutia: 

- odhlasovali sme zadania 5 príkladov na výpočet, ktoré chceme zahrnúť do tematických celkov 

odborných predmetov - technológia, strojníctvo a odborný výcvik, čo následne posunieme na 

schválenie príslušnej predmetovej komisii       

- obsahom zadaní bol: výpočet reznej rýchlosti a otáčok;  výpočet priemeru jednostrižného 

kolíka a jeho kontrola na otlačenie; výpočet počtu závitov a výšky matice; výpočet priemeru 

hnanej remenice a prevodový pomer remeňového prevodu; výpočet rozmerov čelného 

ozubeného kolesa. 

Na záver sme skonštatovali, že stretnutie bolo inšpirujúce, motivujúce a efektívne. Každý si osvojil 

najlepšie možnosti, ktoré mu boli ponúknuté. Bonusom tejto formy vzdelávania je, že dochádza súčasne 

k neustálemu zdokonaľovaniu IKT zručností nielen žiakov, ale aj učiteľov.     

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Vedúca pedagogického klubu zhrnula priebeh stretnutia, z ktorého vyplynuli nasledujúce závery pre 

členov:  

- pripraviť a zdieľať cez „moju knižnicu“ v systéme Edupage online testy na vybrané témy 

podľa TVVP v jednotlivých odborných predmetoch tak, aby pri ich vypracovaní dochádzalo u 

žiakov k zlepšovaniu schopnosti čítania s porozumením, pretože to v značnej miere ovplyvňuje 

aj úspešnosť žiakov pri vypracovaní testov,   

- sprístupniť tieto materiály a testy kolegom v rámci klubu, aby sme v budúcnosti mohli 

plnohodnotne a odborne zastupovať kolegu, v prípade jeho neprítomnosti. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

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

Dátum konania stretnutia:  06. 10. 2020 

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

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 Ing. Bronislava Tomljenovičová  SOŠ technická Tlmače 

2 Bc. Ján Salaj  SOŠ technická Tlmače 

3 Lukáš Lacko  SOŠ technická Tlmače 

    

    

 


