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11. Manažérske zhrnutie: 
 

 

      Kľúčové slová: 

       

      Učebné a didaktické pomôcky  v praktickom vyučovaní 

 

 

Krátka anotácia : 

 

Pedagogický klub bol vykonaný prezenčnou formou v súlade s plánom práce klubu učiteľov 

odborných predmetov a majstrov odborného výcviku. 

Členovia klubu sa venovali problematike učebných pomôcok a didaktickej techniky používaných 

pri výučbe na odbornom výcviku. Ďalej sa venovali návrhom na prípravu, inováciu a doplnenie 

potrebných pomôcok a techniky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trnava-vuc.sk/
http://www.sosthc.edupage.org/


 

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

1. V úvode stretnutia klubu sa členovia oboznámili s plánom práce počas stretnutia. 

Zosumarizovali sme prácu a poznatky jednotlivých členov klubu s učebnými pomôckami 

používanými pri výučbe odborného výcviku.  

Majstri odbornej výchovy oboznámili učiteľov odborných predmetov s aktuálnym 

stavom pomôcok, čo všetko sa na odbornom výcviku využíva. 

 

 

V diskusii prítomní členovia klubu postupne riešili obnovu a inováciu učebných pomôcok. Hlavný 

majster odbornej výchovy informoval ostatných členov klubu o nových učebných pomôckach 

a cvičných trenažéroch, ktoré sa v aktuálnom školskom roku začali používať pri výučbe 

odborného výcviku. 

Ďalej sme sa oboznámili o pripravovaných a rozpracovaných pomôckach hlavne pre výučbu 

v učebnom a študijnom odbore elektro. 

 

 2. Aktuálne návrhy : 

 

- Priebežne navrhovať a dopĺňať učebné pomôcky potrebné pri výučbe odborného výcviku 

aj pre strojárske odbory, 

- Vypracovať návrh potrebných súborov pomôcok pre odbornú učebňu a odbornú dielňu 

autoopravárov – mechanikov. 

 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Členovia klubu učiteľov odborných predmetov a majstrov odborného výcviku sa jednoznačne 

zhodli na význame využívania učebných a didaktických pomôcok pri výučbe OV. Zapájajú 

u žiakov viac zmyslov, žiaci si pri využívaní pomôcok určite viac zapamätajú. Odnášajú si 

z učebného dňa viac informácií a hlavne vedomostí. Preto je potrebné na obnove, inovácii 

a zdokonaľovaní učebných pomôcok priebežne pokračovať. 
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Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia:  Stredná odborná škola technická 

 F. Lipku 2422/5, 920 01 Hlohovec  

 učebňa č. 4 

 

Dátum konania stretnutia:   24. 1. 2022 

Trvanie stretnutia:    od 14.00 hod do16.00 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

 
č. Meno a priezvisko, titul Podpis Inštitúcia 

1 Beáta Turzová, Ing.  SOŠT Hlohovec 

2 Ľudovít Lacko, Bc.  SOŠT Hlohovec 

3 Miloš Farkaš, Ing.  SOŠT Hlohovec 

4 Melichar Csóka, Ing.  nezúčastnil sa SOŠT Hlohovec 

5 Peter Kašák, Ing.  SOŠT Hlohovec 

6 Rastislav Margetíny, Mgr nezúčastnil sa SOŠT Hlohovec 

7 Anton Lietava, Ing. nezúčastnil sa SOŠT Hlohovec 

 

 

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y: 

 

č. Meno a priezvisko, titul Podpis Inštitúcia 

    

 


