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11. Manažérske zhrnutie: 
krátka anotácia: 

- sedenie zamerané na zvýšenie vedomostí z odborných predmetov v doprave a to vývojom 

automobilizmu (diagnostika, inovatívne metódy vo vývoji automobilizmu). Diskusia sa 

zaoberala implementáciou a zaradením inovatívnych metód – elektromobility do RUP. 

Ďalej sa diskutovalo o vypracovaní jednotlivých tém na vyučovacie hodiny diagnostiky 

a technológie opráv automobilov, pomocou informácií z odbornej literatúry a internetu.. 

V závere stretnutia sa prednieslo uznesenie. 

 

kľúčové slová: 

- práca s informáciami, získavanie informácií z odbornej literatúry, motivácia žiakov/ aj 

učiteľov/, vytvorenie odborných tém, aplikácia vytvorených tematických celkov do 

vyučovacích hodín. 

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


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

1. Hľadanie informácií / v tomto prípade v oblasti elektromobility/- zhodli sme sa odborných 

videách z You Tube, ako aj z dostupnej odbornej literatúry . diskusia 

2. Práca s odbornými videami- pripraviť si popis videa, väčšinou sú v cudzom jazyku- použiť 

prepojenie metódou CLIL. 

3. Získavanie informácií o technológiách používaných v odborných servisoch 

4. Spracovanie videí aj s komentárom, ako aj technologických postupoch montáže 

elektromobilov. 

5. Diskusia k videnému- návrhy, doporučenia. 

6. Zapracovanie nových info do RUP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Odporúčania: 
2. Každý člen klubu v rámci svojich predmetov predloží súbor viacerých odborných videí aj 

s komentárom k materiálom. 

3. Na ďaľšom sedení ing. Komlósi zostaví zo získaných odborných materiálov od jednotlivých 

učiteľov ucelenú prácu   v oblasti materiálov. 

4. Zapracovanie nových info do RUP. 

 

 

 

Záver: 

5. Toto sedenie je zamerané hlavne na získavanie a spracovanie materiálov v doposiaľ 

vyvinutých technológiách v elektrifikácii automobilov a  majú aj v učiteľoch prehĺbiť 

poznatky o nových, technológiách. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: 

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

Dátum konania stretnutia: 04.11.2020 

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.   

 


