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11. Manažérske zhrnutie: 
       krátka anotácia, kľúčové slová 
  

Členovia PK IKT PPK (počítačová podpora konštruovania) na stretnutí zhodnotili svoju 

činnosť v šk. roku 2020/2021. Dohodli konkrétne termíny stretnutí a oboznámili sa 

s rámcovým programom jednotlivých stretnutí v šk. roku 2021/2022.   
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

 Hlavné body: 

a) Zhodnotenie činnosti PK IKT PPK v šk. roku 2020/2021 

b) Časový harmonogram a rámcový program stretnutí PK PPK v šk. roku 2021/2022 
 

      Členovia PK IKT PPK sa v školskom roku 2020/2021 napriek pandémii COVID-19 stretli 

9 krát. Až na záverečné zhodnotenie sa nám podarilo odprezentovať a prediskutovať všetky 

naplánované témy. 

Témy jednotlivých stretnutí vyplývali z plánu práce a boli zamerané na: 

- indikátory kvality odborného vzdelávania so zameraním na vyučovanie, učenie sa a na 

výkon žiakov, 

- sebahodnotenie učiteľa pri jeho pôsobení v triede vo výučbe svojho odborného 

predmetu, 
- aktivizujúce vyučovanie odborných predmetov,  

- tvorivú klímu na vyučovacej hodine, 

- metódy problémového a projektového vyučovania, 

- metódy rozvíjajúce kritické myslenie, 

- prepojenie teórie a praxe výučbových stratégií kritického a tvorivého myslenia,  

- uplatnenie aplikačného softvéru vo výučbe odborných predmetov,  

- CAD systém ako pomôcku pre učiteľa,  

- využitie CAD systémov v medzipredmetových vzťahoch.  

http://priemyslovka.sk/pedagogicke-kluby/


 

Prezentáciu jednotlivých tém a následné diskusie členovia klubu zhodnotili ako prínosné, 

zaujímavé a získané postrehy a informácie využiteľné v ďalšej pedagogickej práci. 

Prínosom boli hlavne získané praktické zručnosti pri práci s rôznymi aplikačnými softvérmi, 

ktoré sú využiteľné na rôznych odborných predmetoch, aj keď často vzniká dojem, že softvér 

je účelový pre konkrétny predmet.  

K zmene resp. zlepšeniu práce členov klubu môže prispieť aj realizované sebahodnotenie 

učiteľa (dotazník Moje učenie) a postrehy kolegov, ktorí diskutovali o kladoch a nedostatkoch 

napr. po prezentovaní konkrétneho učiva (projektové a problémové vyučovanie). 

Významným prínosom bola aj výmena skúseností s dištančným vzdelávaním počas pandémie. 

 

Členovia PK IKT PPK sa na stretnutí venovali zameraniu a organizácii práce v klube. Dohodli 

konkrétne termíny stretnutí a oboznámili sa s rámcovým programom jednotlivých stretnutí. 

Každý člen si vybral dve témy z plánu práce, na ktoré si v šk. roku 2021/2022 pripraví vstup, 

ktorý bude základom pre diskusiu a výmenu skúseností. Súčasťou každého stretnutia bude aj 

rozvoj počítačovej gramotnosti učiteľov – práca s aplikačnými softvérmi a možnosti ich 

využitia na odborných strojárskych predmetoch. 

 

 

 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

V súčasnosti už niet pochýb, že premena tradičnej školy na modernú je postupným 

dlhodobým procesom, ktorého podstatou sú inovácie v školskej praxi. Stretnutia 

pedagogických klubov umožňujú svojim členom „inovácie“ prezentovať, prediskutovať, 

vyskúšať a následne zaviesť do svojej učiteľskej praxe.  
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