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Úvod :      

         Práca klubu odborných zručností - elektro bola  zameraná na výmenu skúseností s 

využívaním didaktickej techniky – IKT v elektrotechnickom vzdelávaní v súlade s 

prírodovednou gramotnosťou. Zamerali sme sa na využitie moderných vyučovacích postupov 

a metód podporujúcich inovácie v odbornom vzdelávaní - aplikáciou projektovej metódy, 

štruktúrou a priebehom vyučovacej jednotky na odbornom výcviku Vymieňali sme si 

skúsenosti s testovaním žiakov na odbornom výcviku. Zamerali sme sa na inovácie testov, 

navrhli aj nové formy zisťovania vedomostí žiakov v elektrotechnických predmetoch aj na 

odbornom výcviku.  Na základe analýzy a následnej syntézy sme diskutovali o využívaných 

didaktických postupov a metódach problémového vyučovania a vymenili sme si skúsenosti z 

vlastnej vyučovacej činnosti.  Dôraz sme kládli na prepájanie teoretického a praktického učenia 

a predstavili sme si konkrétne príklady uplatnenia problémového vyučovania  na odborných 

predmetoch.   
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Kľúčové slová: didaktická technika, inovácie, IKT, vedomosti a praktické zručnosti,  

prírodovedná gramotnosť, testovanie,  tvorivé myslenie, pedagogické pozorovanie, práca s 

informáciami.  

  

Zámer a priblíženie témy písomného výstupu:  

  

         Písomný výstup vychádza z hlavných  zámerov stretnutí klubu  ktorými bolo zlepšenie 

kvality vzdelávania žiakov na SOŠ automobilovej v Košiciach . aktívna spolupráca 

pedagogických zamestnancov na spoločných témach, výmena znalostí medzi generáciami 

pedagogických zamestnancov , posilnenie  aktívnej spolupráce vyučujúcich odborných 

predmetov a praktického vyučovania , upevnenie  a realizácia  výmeny skúseností z vlastnej 

vyučovacej činnosti,  aktualizácia spoločných tímových riešení problémov vo vzdelávaní,  

aplikácia  nových progresívnych metód formy práce s využitím IKT ,výmena skúseností v 

oblasti medzipredmetových vzťahov so zreteľom na prírodovednú gramotnosť, rozvoj 

kľúčových a odborných kompetencií žiakov v silnoprúdovej a slaboprúdovej oblasti 

elektrotechniky s cieľom  zamerať sa na poznatky a zručnosti , ktoré sú potrebné pri uplatnení 

sa absolventov na trhu práce  .  

 

  Jadro:       

 Súčasný vzdelávací proces je čoraz náročnejší a používanie moderných technológií  je 

predpokladom zvyšovania kvality vyučovacieho procesu. Jedným zo spôsobov je práve  aj IKT 

vybavenie, ktoré v rámci projektu získame a v spojení s efektívnymi formami vzdelávania nám 

to umožní rozvíjať kľúčové kompetencie v jednotlivých oblastiach prírodovednej gramotnosti 

. Pandémia ukázala že aplikácia moderných vzdelávacích metód je v týchto časoch  veľmi 

dôležitá pretože nahrádza osobný kontakt učiteľa so žiakom a tiež mu do istej miery môže 

sprostredkovať praktické skúsenosti z odborného výcviku. Výučba by mala byť predovšetkým 

zameraná na získavanie zručností a rozvíjanie takých stratégií  a kompetencií, ktoré sú dôležité 

pre praktický život. V oblasti medzi-predmetových vzťahov hlavne odborného výcviku a 

teoretického vzdelávania vidíme  možnosť zlepšenia koordináciou učiva , spoluprácou učiteľov 

– zjednotením prístupu k jednotlivým vyučovacím témam  a zaujať žiaka danou problematikou, 

jednotne pôsobiť na žiaka pedagogicky, vzájomne si  hospitovať a  v rámci krúžkovej činnosti  

zvyšovať u žiakov ich ďalšie zručnosti - napr. kreslenie elektrotechnických schém na počítači.        



          

      Projektové vyučovanie je čoraz častejšie využívané v odborných predmetoch a na 

odbornom výcviku. Žiakov študijného odboru  bezpečnostné systémy v doprave  sme  zapojili 

do projektu Návrh a výroba zabezpečovacieho zariadenia . Cieľom projektu bolo skvalitniť 

potrebné návyky a zručnosti pri práci zo zostavovaním a nastavovaním zabezpečovacích 

zariadení a snímačov ,správne využívať IKT a získané informácie vedieť použiť v praxi 

     Pri vyučovaní odborných predmetov a odborného výcviku  v procese výučby na zvýšenie 

didaktického pôsobenia je potrebné používať rôzne typy učebných pomôcok, ktoré pomôžu 

žiakom efektívnejšie pochopiť a zapamätať si základné princípy činnosti a elektrické 

vlastností elektronických prvkov a obvodov. Elektronické stavebnice sú významným 

didaktickým prostriedkom na dosiahnutie väčšiny cieľov v učive zameranom na 

elektrotechniku a elektroniku. Využitie tejto pomôcky je plánované na odborných predmetoch 

elektro a odbornom výcviku, z hľadiska aktivizácie žiakov, kde je dôležitá  manipulácia s 

pomôckou, ktorá prehlbuje a  upevňuje zmyslové vnímanie.  Rozšíria si technické zručnosti s 

parametrami jednotlivých modulov. 

  

Príklad riešenia úloh pomocou stavebnice  :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Overte platnosť zákonov Booleovej algebry   

Schéma                                                                   Zapojenie na stavebnici rc2000- µLAB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Zapojenie zabezpečovacieho zariadenia   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri niektorých úlohách z elektroniky je potrebné vykonať kontrolu aj pomocou simulácie, 

ktorá odhalí chyby pri zapojeniach. Jednotlivé úlohy majú možnosť zrealizovať pedagógovia 

a majstri vo vyučovacom procese .  Tak ako aj pri práci s inými pomôckami, je potrebné 

usmerňovať pozorovanie žiakov,  aby sa naplnili didaktické ciele.  Skonštatovali sme, že je 

veľmi dôležité neustále hľadať nové možnosti práce so žiakmi, využívať aj iné postupy a 

inovatívne metódy, ktoré podporujú rozvoj technickej gramotnosti žiakov.  

Problémové vyučovanie -  je vhodné na  vytváranie problémových situácií a usmerňovanie 

činnosti žiaka pri samostatnom riešení úloh. Na hodinách prevláda pozorovanie, vnímanie, 

porovnávanie, abstrakcia, analýza, syntéza, dokazovanie a zovšeobecňovanie. Stavia žiaka 

pred úlohy, ktoré musí riešiť sám (objavuje poznatky, prvky systému a vzťahy medzi nimi). 

Hlavným prínosom problémového vyučovania je motivácia žiaka, rozvoj jeho tvorivosti (žiak 

dokáže aplikovať teoretické poznatky do praktickej roviny), aktivity ( výsledkom je nový 

poznatok, jeho objavenie a formulácia), samostatnosti (samostatne riešia teoretické alebo 

praktické problémy, vykonávajú rôzne samostatné práce), komunikácie ( besedujú, diskutujú, 

argumentujú a komentujú) a zodpovednosť za svoju prácu alebo za prácu skupiny.  



Problémový výklad – vedie učiteľ, obracia sa na žiakov s problémovými otázkami a spoločne 

s nimi tvorí odpovede. Modeluje priebeh tvorivého myslenia, vysvetľuje podstatu nových 

pojmov a súčasne žiakom predkladá problémové situácie, aby v nich vyvolával záujem  o 

preberané učivo. 

 

Záver: 

Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 

     Projektové vyučovanie odporúčame využívať častejšie pretože  môže u žiakov rozvíjať   

kompetencie ako sú : samostatnosť, aktívne a tvorivo pracovať,  plánovať vlastnú prácu a 

dokončiť ju, niesť zodpovednosť za svoju prácu, prekonávať prekážky, ktoré vznikajú pri 

realizácií projektu, vyhľadávať vhodné informácie (knihy, odborné články, encyklopédie, 

internet, a pod.), selektovať a analyzovať informácie, vybrať vhodné informácie pre vyriešenie 

projektu, prezentovať svoju vlastnú prácu, vystupovať, správne sa odborne vyjadrovať,  

argumentovať, spolupracovať, komunikovať, tolerovať a prijímať iné názory, hodnotiť svoju 

prácu a prácu svojich spolužiakov. Projektové vyučovanie  môže naplniť kognitívne ciele ako 

sú prehlbovať a rozširovať poznanie, integrovať poznatky do uceleného systému poznania, 

rozvíjať tvorivé myslenie,  uvedomovať si význam a zmysel poznávania.  

     Problémové vyučovanie odporúčame využívať častejšie pretože vytvára priestor pre 

aktívnu poznávaciu činnosť žiakov v podobe nastolenia problémových úloh, prináša na 

vyučovacej hodine hlbšie preniknutie do učebnej látky, čím vytvára u žiakov trvalejšie 

osvojenie  si poznatkov. Riešenie problémových úloh, ktorých prínosom je motivácia žiaka, 

rozvoj jeho tvorivosti, aktivity, samostatnosti, komunikácie, zodpovednosť za svoju prácu 

alebo za prácu skupiny, pripravuje žiakov na reálny život. Vo vzdelávaní je dôležité pochopiť, 

čo z príslušnej látky žiakom pri učení uniklo a čo naopak dokážu rýchlejšie zvládnuť a čo ich 

v praxi najviac zaujíma.  

 

 

Odporúčané vzdelávacie materiály:    

https://www.mtf.stuba.sk/buxus/docs/UIPH/oznamy/KEGANavrhy_modelov_na_projekty.pdf 

https://archiv.mpc-edu.sk/sites/default/files/projekty/vystup/5_ops_weiszerova_maria_- 

_projektove_vyucovanie_na_sos_0.pdf  

https://www.grantjournal.com/issue/0201/PDF/0201orbanova.pdf https://mpc-
edu.sk/sites/default/files/publikacie/bacova_kol_projekt_vyucovanie_web.pdf  
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