
 

 

 

Správa o činnosti pedagogického klubu  

1. Prioritná os Vzdelávanie 
2. Špecifický cieľ 1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania 

a prípravy reflektujúc potreby trhu práce 
3. Prijímateľ Stredná odborná škola automobilová, 

Moldavská cesta 2, Košice 
4. Názov projektu Tradičná škola v tempe vedomostnej 

spoločnosti 
5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011AGX4 
6. Názov pedagogického klubu  Klub  odborných zručností - strojársky 
7. Dátum stretnutia  pedagogického klubu 08.03.2022 
8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu Stredná odborná škola automobilová, 

Moldavská cesta 2, Košice 
9. Meno koordinátora pedagogického 

klubu 
Ing. Henrich Herc 

10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 
www.sosake.sk 

11. Manažérske zhrnutie:  

 

Výmena skúseností s využívaním didaktických postupov a metód  

orientovaných na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov  

v oblasti prírodovednej gramotnosti s dôrazom na strojárske vzdelávanie 

 

       Na pedagogickom klube orientovanom na prírodovednú gramotnosť v strojárskej oblasti 

prebehla analýza a následná syntéza medzi pedagogickými zamestnancami a best practice z 

vyučovacej činnosti počas pandémie Covid 19 s využívaním moderných didaktických 

postupov a metód so zameraním na rozvoj kľúčových kompetencií u žiakov našej školy.  

Členovia klubu predniesli odporúčania na zlepšenie kvality vzdelávania v odborných predmetoch so 

strojárskym zameraním. 
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metódy a postupy, kľúčové kompetencie, zlepšenie kvality vzdelávania 

 



 

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

Organizácia práce klubu odborných zručností - strojársky  - ciele: 

      

      

     Na klubovom stretnutí sme sa venovali analýze stavu výučby počas pandémie Covid – 19 

a súčasného stavu a využívania didaktických metód a postupov vo vyučovaní. Vymenili sme 

si skúseností, ako čiastočne nahradiť a rozvíjať u žiakov aj manuálne zručnosti. 

Implementácia prírodovednej gramotnosti do vyučovacích predmetov strojárskej povahy si 

vyžaduje interakciu medzi požiadavkami spoločnosti a kompetenciami žiakov školy. 

Kľúčové kompetencie v oblasti prírodovednej gramotnosti v strojárskom zameraní postupne 

zdokonaľujú. Členovia klubu sa zhodli, že v súčasnosti je dôležité zamerať sa   na využitie 

vedomostí  a zručností budúcich absolventov v praktickom živote a prepojenie kompetencií 

žiakov s rozvojom priemyslu a ich budúcou profesiou. 

     Absolventi by mali vedieť vysvetliť javy aj vedeckým spôsobom a  mali by vedieť 

rozpoznať, popísať, riešiť a vyhodnotiť na prírodnom a technickom základe. Súčasne by mali 

byť schopní interpretovať získané údaje a dôkazy vedeckým spôsobom. Žiaci majú vedieť 

analyzovať a vyhodnotiť údaje, tvrdenia a argumenty v rôznych formách na určenie 

primeraných vedeckých záverov. Takto budú žiaci schopní disponovať prírodovednými 

kompetenciami, nevyhnutne potrebnými v ich osobnom i profesijnom živote.  

      

13. Závery a odporúčania: 

Na stretnutí členov klubu odborných zručností – strojársky sme sa zhodli na tom, že zlepšenie 

prírodovednej gramotnosti  je možné dosiahnuť len postupným osvojovaním si 

prírodovedných kompetencií  vhodnými inovatívnymi didaktickými metódami postupne 

zavádzanými do procesu vyučovania v odborných strojárskych predmetoch a na odbornom 

výcviku. 

 

     Didaktické metódy a postupy vzdelávania je potrebné neustále inovovať vzhľadom na 

neustály rozvoj vo všetkých technických oblastiach.  
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