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11. Manažérske zhrnutie: 
 

krátka anotácia: 

Členovia klubu IKT PPV na stretnutí prehodnotili harmonogram stretnutí a oboznámili sa s obsahom 
pracovných stretnutí klubu v šk. roku 2021/2022. 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 
Hlavné body: 

a) Činnosť pedagogického klubu IKT PPV šk. roku 2021/2022 -časový harmonogram a témy 
stretnutí 

b) Členovia PK IKT PPV sa v školskom roku 2021/2022 plánujú stretnúť10 krát. Témy 
jednotlivých stretnutí vyplývajú z plánu práce a budú zamerané na:  

− tvorbu databázy úloh využívajúcich CAD CAM systémy pre predmety praktického 
vyučovania 

− tvorbu interaktívnych testov, využívajúcich CAD CAM systémy pre jednotlivé 
odborné predmety s prepojením na praktické vyučovanie 

Súčasťou každého stretnutia bude aj rozvoj počítačovej gramotnosti učiteľov – práca s aplikačnými 
softvérmi a možnosti ich využitia na odborných strojárskych predmetoch.  
 
Na stretnutiach PK IKT PPV bude vytvorený základ databázy: 

− úloh využívajúcich CAM systémy pre odborné predmety 
− interaktívnych testov, využívajúcich CAM systémy pre odborné predmety  
− strojárska technológia, strojárska konštrukcia, metrológia. Databázy budú po ukončení 

práce klubov priebežne aktualizované a dopĺňané.  
Učitelia praktického vyučovania získajú  skúsenosti s 3D CAD softvérom.  
CAD systémy: 

− 1. generácia – použitie dvoch rozmerov, jednoduché programy na tvorbu náčrtov, 
− 2. generácia – programy s priestorovým modelovaním, spolupráca s inými programami, 

(napr. AUTOCAD) 
− 3. generácia – výkonné systémy pracujúce systémom model -výkres, teda modelovanie 

parametrického modelu(napr. Autodesk Inventor). 
 
Prepojenie CAD – CAM systému 
 
 

13. Závery a odporúčania: 
 

Zamerať sa v pedagogickej praxi nielen na inovačné vyučovacie metódy a ich využitie, ale 
aj na prehlbovanie vlastnej odbornosti, získavaním nových zručností najmä diskusiou, 
výmenou skúseností a praktickým vyskúšaním nových technológií. 
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