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11. Manažérske zhrnutie: 
krátka anotácia: 

- sedenie zamerané na motiváciu žiakov v oblasti existencie a používania technológií 

pomocou najnovších informácií z literatúry a internetu/ náučné videá, Power pointových 

prezentácií /. Následne sa diskutovalo o návrhoch implementácie hlavne odborných videí a 

Power pointových prezentácií do jednotlivých hodín vyučovacích predmetov. V závere 

stretnutia sa prednieslo uznesenie. 

 

kľúčové slová: 

- práca s informáciami, získavanie informácií, motivácia žiakov/ aj učiteľov/, aplikácia 

vytvorených prác do vyučovacích hodín, metóda CLIL. 

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


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

1. Dôležitosť motivácie žiakov pre oblasť nové technológie 

       2. Zaujímavé informácie v oblasti nových technológií s pomocou Power pointových prezentácií 

       3. Power pointová prezentácia: Hlavné časti motorového vozidla 

       4. Power pointová prezentácia: Hmotnosti automobilu 

       5. Power pointová prezentácia: Smerová stabilita motorového vozidla 

       6. Power pointová prezentácia: Pasívna a aktívna  

       7. Power pointová prezentácia: Karoséria a rozdelenie vozidiel podľa tried 

       8. Power pointová prezentácia: Požiadavky na karosériu z hľadiska bezpečnosti  

       3. Práca s pomocou videí z You Tube  

       4. Komentár jednotlivých videí 

       5. Diskusia zhrnutie učiva 

       6. Zapracovanie nových informácií do RUP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Závery a odporúčania 

Odporúčania: 

- vytvoriť alebo vyhľadať prezentácie na vyučovanie nových technológií pre odborné 

predmety 

- vyhľadávania a príprava nových metód pre vyučovanie nových technológií 

 

Záver: 

- pri rozvíjaní výuky nových technológií je potrebné prehĺbiť nové informácie 

- rozvíjanie interpretácie 

- utváranie širšieho porozumenia 

- uvažovanie o obsahu textu a jeho hodnotenie 

- forma textu a jeho hodnotenie 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: 

- SOŠtechnická, Esterházyovcov 712, Galanta - miestnosť/učebňa:- učebňa  0/1 

Dátum konania stretnutia: 21.10.2020 

Trvanie stretnutia: od 15:30..........hod do: 18:30.........hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 Ing. Ladislav Kostoláni   

2 Ing. Zoltán Komlosi   

3 Ing. Gábor Rusznák   

4 Ing. Peter Herczog   

5 Ing. Angela Javorová, PhD.   

 


