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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Kľúčové slová:  inovatívne metódy, technická gramotnosť, projektové vyučovanie, samostatnosť, 

tvorivosť 

 

Stretnutie klubu bolo zamerané na implementáciu projektového vyučovania do výučby, ako efektívnej 

koncepcie zameranej na zvyšovanie technickej gramotnosti žiakov, ktorí budú zapojení do tohto 

vzdelávania. Tento inovačný prvok podporuje aktívny prístup k učeniu a samostatnosť žiakov, rozvíja 

ich schopnosti a zručnosti. Súčasná moderná doba vyžaduje, aby sa v rámci vyučovacieho procesu 

využívali aj netradičné metódy, ktoré dokážu žiakov aktivizovať do hľadania vhodných riešení 

problémov. Zároveň podporujú rozvoj logického, analytického a tvorivého myslenia. 

 

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

Zakomponovanie projektového vyučovania do výučby na stredných školách umožňuje efektívne 

prepojenie teórie s praxou. Na dnešnom stretnutí sme nevychádzali len z odbornej pedagogickej 

literatúry o Projektovom vyučovaní, ale aj z vlastných pedagogických skúseností. Spoločne sme sa 

dohodli, že najefektívnejšie bude aplikovať túto koncepciu v 3. a 4. ročníku študijných odborov.  Po 

vzájomnej diskusii účastníkov stretnutia sme vyhodnotili záver, že medzi kladné stránky tejto 

koncepcie môžeme zaradiť najmä: 

- problémy, ktoré žiaci riešia, sú komplexné, nemusia vychádzať z obsahu učiva  jedného  

predmetu, ich riešenie si vyžaduje poznatky aj z iných vyučovacích predmetov, 

- rozvíja sa iniciatíva, samostatnosť, tvorivosť, kritické myslenie, schopnosť spolupráce, 

komunikácie, schopnosť riešiť problémy, hľadať informácie, 

- rozvíja sa pozitívnym smerom citová a hodnotová sféra žiaka, 

- žiaci sa stanú objaviteľmi a riešiteľmi, čo sa môže prejaviť zvýšeným záujmom o predmet, 

- žiak navrhuje niečo nové, originálne, to, čo sám vymyslel a sám to chce zrealizovať, 

https://soustlmace.edupage.org/text/?text=text/text68&subpage=2
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- žiaci lepšie chápu životný (praktický) význam učiva, učia sa plánovať svoju prácu, dokončovať 

ju, prekonávať prekážky, niesť za ňu zodpovednosť, 

- konkrétnym výsledkom, výstupom, produktom, môže byť napr. písomná esej, referát, 

konštrukčná dokumentácia, tvorba modelu, cnc program, video, reálny predmet. 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Vedúca pedagogického klubu zhrnula priebeh stretnutia, z ktorého vyplynuli nasledujúce závery pre 

členov: 

 Každý člen klubu zadá žiakom v triede, kde vyučuje jednu z tém projektu (témy boli schválené na 

dnešnom stretnutí), stanoví časový limit na vypracovanie, určí zdroje informácií, z ktorých budú žiaci 

vychádzať, vymedzí  cieľ ich práce, zadá formát výstupu z projektu podľa nami navrhnutej schémy 

(zvolili sme referát).  

Problémovou stránkou môžu byť, že vedomosti žiakov budú v porovnaní s tradičným vyučovaním 

menej systematické, menej usporiadané. Projektové vyučovanie je náročnejšie na čas, prípravu a 

schopnosti učiteľa, priestorové a materiálno-technické vybavenie školy. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

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

Dátum konania stretnutia:  01. 12. 2020 

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

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 Ing. Bronislava Tomljenovičová  SOŠ technická Tlmače 

2 Bc. Ján Salaj  SOŠ technická Tlmače 

3 Lukáš Lacko  SOŠ technická Tlmače 

4 Matuška Igor  SES a.s. Tlmače 

    

    

 


