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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Práca klubu finančnej gramotnosti bola na dnešnom stretnutí zameraná na výmenu 

skúseností s využívaním nových progresívnych a moderných nástrojov pre inovácie  

v oblasti elektrotechniky so zameraním sa na postoje študentov v prírodovednej 

gramotnosti . 
 

Na základe analýzy a následnej syntézy progresívnych a moderných nástrojov  si členovia klubu 

vymenili skúsenosti a best practice z vlastnej vyučovacej činnosti pri využívaní moderných 

vyučovacích postupov a metód podporujúcich inovácie vo vzdelávaní, ktoré sa následne dajú uplatniť 

v  oblasti elektrotechniky. V závere stretnutia pedagogického klubu členovia klubu  navrhli 

odporúčania na zlepšenie vzdelávania , ktoré by malo priniesť lepšie študijné výsledky žiakov.  

Kľúčové slová:  

 analýza a syntéza, progresívne metódy a postupy v elektrotechnike , 

výmena skúseností , zlepšenie vzdelávania  

 



 

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

Moderná spoločnosť, rýchly vývoj vedy a technický rozvoj kladú vyššie nároky na  

vedomosti a zručnosti študentov Spoločnosť si žiada prispôsobivých jedincov, ktorí sú 

schopní nielen učiť sa základným veciam, ale sú schopní aj svoje technické vedomosti 

a zručnosti stále rozvíjať a vhodne používať. Intenzívne rozvíjať tento  cieľ v edukácii 

pomáhajú  informačno – komunikačné technológie ( IKT ) . Tieto technológie nám veľmi 

pomohli v súčasnej dobe – v období pandémie. Vzdelávať v tejto oblasti sa museli žiaci aj 

pedagógovia. 

Z našich skúseností vyplynulo, že ak má byť činnosť žiakov efektívnejšia ( na odbornom 

výcviku aj na vyučovaní ) IKT musíme využívať správne a efektívne. Nie všetci žiaci majú 

z domova prístup k IKT  - musíme k nim však pristupovať rovnako ako k tým, ktorí tieto 

možnosti majú. Uvedeným sa vzdelávací proces aj realizácia praktického výcviku stávajú 

náročnejšie pre pedagógov, ale aj žiakov. Domnievame sa, že vhodným použitím 

inovatívnych metód a techník sme dokázali zabezpečiť kvalitné vzdelávanie pre študentov 

školy. Podmienkou využívania IKT pri vyučovaní v škole je vybavenie školy kvalitnými PC 

a IKT technológiami , tiež dobrý prístup na internet. Pedagogickí zamestnanci školy  

disponujú  kompetenciami v oblasti IKT , rozvíjajú ich , sledujú nové trendy, aby mohli 

žiakov inovatívne vzdelávať v oblasti elektrotechniky . 

Ďalej členovia klubu vyhodnotili klady a j riziká využívania IKT a spôsoby ako  riziká 

eliminovať.   

13. Závery a odporúčania: 
 

        Výmena skúseností s využívaním nových progresívnych a moderných nástrojov pre 

inovácie v oblasti elektrotechniky so zameraním sa na postoje študentov v prírodovednej 

gramotnosti je dôležitá pre zvyšovanie úrovne vzdelávania žiakov v škole ale aj pre 

vytvorenie si návyku celoživotného vzdelávania žiakov, ale aj samotných pedagógov .  
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice 

Dátum konania stretnutia: 14.06.2021 

Trvanie stretnutia: od 15,00 hod. do  18,00 hod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 
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automobilová, Moldavská 

cesta 2, Košice 

3. František Hegedüs  Stredná odborná škola 

automobilová, Moldavská 

cesta 2, Košice 

4. Mgr. Mária Korečková  Stredná odborná škola 

automobilová, Moldavská 

cesta 2, Košice 

5. Jozef Nagy   Stredná odborná škola 

automobilová, Moldavská 

cesta 2, Košice 

6. Mgr. Peter Novák  Stredná odborná škola 

automobilová, Moldavská 

cesta 2, Košice 

7. Vladimír Vaško  Stredná odborná škola 

automobilová, Moldavská 

cesta 2, Košice 

8.  Ing. Jana Kičová   Stredná odborná škola 
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