Tézy pre štátnu skúšku z predmetu Didaktika technickej výchovy
ŠP – Učiteľstvo technickej výchovy (magisterské štúdium)
Všeobecná časť – Didaktika technickej výchovy
Štátny a školský vzdelávací program – cieľ, zameranie v rámci školskej reformy.
Charakteristika stupňov vzdelávania podľa ISCED. Cieľ nižšieho sekundárneho vzdelávania
ISCED 2 (druhý stupeň ZŠ). Oblasť Človek a svet práce – charakteristika, kompetencie žiaka,
pracovné kompetencie žiaka. Povinný predmet Technika v 7. a 8. ročníku, obsah predmetu,
tematické okruhy, obsahový a výkonový štandard. Analýza obsahu učiva. Voliteľný predmet
Technika v nižšom sekundárnom vzdelávaní – analýza obsahu učiva.
Koncepcie vyučovania – tradičné, problémové, projektové a ich uplatnenie v práci učiteľa
predmetu Technika. Plánovanie a riadenie vyučovania učiteľom, vyučovanie s podporou PC
a IKT – možnosti a realizácia. Pokusy a experimenty v učive predmetu Technika – cieľ,
možnosti využitia a ako motivačný činiteľ vo vyučovaní.
Rozvíjanie tvorivé myslenia žiakov v predmete . Tvorba učebných pomôcok a ich význam
vo vyučovaní. Typy vyučovacích hodín a ich analýza z aspektu jednotlivých fázach
vyučovania. Kontrola a hodnotenie výkonov žiakov vo vyučovaní. Didaktické testy –
prostriedok na diagnostiku učebnej práce žiakov. Tvorba, realizácia a vyhodnotenie DT
učiteľom predmetu Technika.
Sebareflexia učiteľa predmetu Technika – cieľ, možnosti jej realizácie. Metódy a techniky
sebareflexie.
Špeciálna časť - Didaktika technickej výchovy
Didakticky transformujte na učivo predmetu Technika a vypracujte rámcovú prípravu
na vyučovaciu jednotku pre nasledovné témy:
Drevo – využitie a jeho význam. Polotovary z dreva. Chyby dreva (hrče, trhliny), chyby tvaru
kmeňa. Rezy v dreve. Makroskopické znaky dreva. Základné spôsoby namáhania dreva (ťah,
tlak, ohyb, šmyk). Výroba reziva, dýh, preglejok. Ručné opracovanie dreva – druhy, princíp
práce, nástroje. Povrchová úprava dreva. Strojné opracovanie dreva – druhy, princíp práce,
nástroje.
Kovy a zliatiny – kryštálové štruktúry, výroba surového železa, deštruktívne a nedeštruktívne
skúšky materiálov. Plasty – druhy plastov, rozdelenie a vlastnosti, výroba a spôsoby ich
ďalšieho spracovania, použitie plastov v technickej praxi. Zváranie, zlievanie, obrábanie a
tvárnenie technických materiálov – spôsoby zvárania materiálov za pôsobenia tepla, tlaku a
ich kombináciou, výroba zlievarenských foriem, obrábanie a tvárnenie technických
materiálov.
Výroba elektrickej energie – vodné, tepelné, atómové elektrárne. Alternatívne zdroje výroby
elektrickej energie. Prenos elektrickej energie z miesta výroby k spotrebiteľovi. Základné
batériové zdroje elektrickej energie a akumulátory. Elektroinštalačný materiál (spínače,
vidlice, zásuvky, poistky, ističe) – funkcia, účel použitia, zapájanie elektrických obvodov so
spotrebičmi. Jednoduché elektrické obvody, domová elektroinštalácia. Pravidlá bezpečnej
práce s elektrickým prúdom a poskytovanie prvej pomoci, skúšačky elektrického prúdu.
Význam elektromeru, výpočet spotreby elektrickej energie. Základné a moderné elektrické
spotrebiče – konštrukcia, princíp činnosti, obsluha, základný servis, údržba (kávovar,
vysávač, chladnička, pračka, žehlička, mikrovlnka, umývačka riadu, drvič odpadu, atď.).
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