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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Kľúčové slová: kreativita žiakov, využívanie pomôcok, komplexné úlohy.    

 

Stretnutie klubu bolo zamerané na výmenu skúseností s vedomosťami žiakov a efektivitu 

vyučovacieho procesu v súvislosti s využívaním názorných pomôcok v rámci elektrotechnických 

predmetov.  

 

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

 kreativita a tvorivosť žiakov, 

 predstavivosť a názorné pomôcky,  

 efektivita vyučovania elektrotechnických predmetov 

 

Učitelia sa zhodli, že žiaci vstupujúci do prvého ročníka v rámci odboru mechanik - elektrotechnik 

majú veľmi malú predstavivosť a skúsenosť týkajúcu sa  elektrotechnického zamerania odboru. Na 

vyučovacích hodinách elektrotechnika a elektrotechnológia je nutné z hľadiska predstavivosti pre 

žiakov využívať rôzne didaktické pomôcky, názorné ukážky, konkrétne elektrické prvky a zariadenia 

aby sa rozvíjala kreativita a žiaci pochopili princíp preberanej tematiky.  

Je dôležité rozvíjať kreativitu žiakov aj pomocou rôznych odborných videí, ktoré si žiaci môžu 

pozrieť aj doma a zároveň slúžia pre učiteľa ako spätná väzba vedomostí žiaka.  

Z hľadiska lepšej predstavivosti majú žiaci lepšiu kreativitu, dochádza k rozvoju lepších zručností pri 

práci s elektrickými zariadeniami na odbornom výcviku. Zároveň je viditeľne lepšia motivácia žiakov 

a vzájomná súťaživosť medzi žiakmi v danom odbore.  

Pre zlepšenie predstavivosti žiakov je vhodné sa zamerať na základné princípy pri preberaní učiva v 

niektorých tematických celkoch odborných predmetov. Na zlepšenie zručností žiakov je potrebné 

využívať vizualizáciu a zároveň motorickú činnosť. Z psychologického hľadiska pri nových 

tematických celkoch na rozvoj kreativity využívať mieru postupnosti - menej je niekedy viac.  

https://soustlmace.edupage.org/text/?text=text/text67&subpage=2
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Členovia klubu sa zhodli, že na zvýšenie kreativity žiakov je vhodné nechať im priestor na vlastné 

návrhy jednoduchých schém a výrobkov počas prác na odbornom výcviku. Žiacke nápady je potrebné 

upravovať, korigovať do využiteľnej formy a podľa materiálnych možností v čo najväčšej miere aj 

s nimi realizovať. 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Členovia klubu skonštatovali, že pri rozvoji predstavivosti a kreativity je nutná vhodná didaktická 

technika, materiálne zabezpečenie, technické pomôcky a meracia technika v závislosti od typu 

elektrotechnických predmetov. Špeciálne nároky na materiálne vybavenie potrebné pre rozvoj 

kreativity sú na odbornom výcviku. 
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Príloha správy o činnosti pedagogického klubu              

 

Prior i tná os :  Vzdelávanie  

Špec if ický  c ieľ :  1.2.1  Zvýši ť  kva l i tu  odborného vzdelávan ia  a  pr ípravy 

ref lektujúc potreby t rhu  práce  

Pri j ímateľ :  Stredná odborná škola  technická,  Kozmálovská cesta  9,  

Tlmače  

Názov projektu:  Terminus technicus v praxi  

Kód ITMS projektu :  312011AGV9  

Názov pedagogického k lubu:  Klub  uč iteľov e lektrotechnických predmetov  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia:  Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače 

Dátum konania stretnutia:  11. 05. 2021 

Trvanie stretnutia: od 13:50 hod do 16:50 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 Ing. Pavol Zajac  SOŠ technická Tlmače 

2 Ing. Ján Kunik  SOŠ technická Tlmače 

3 Ing. Milan Ďurč  SOŠ technická Tlmače 

 

 


