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11. Manažérske zhrnutie: 
      
            Anotácia 
           Stretnutie pedagogického klubu „Úspešný absolvent humanitných predmetov“ 
otvorila koordinátorka pedagogického klubu PaedDr. Lucia Ligusová, ktorá oboznámila 
prítomných s programom stretnutia. Hlavnou témou bola  analýza  výsledkov posledného 
testovania žiakov na EČ MS. Členovia konštatovali, že výsledky testovania zodpovedajú 
vedomostnej úrovni študentov. V oboch prípadoch naši študenti dosiahli lepšie výsledky 
ako bol celoštátny priemer. Najčastejšou chybou sa ukázalo nepochopenie zadania úlohy, 
resp. pravopis v cudzom jazyku. 

           Kľúčové slová 
           analýza, testovanie, úroveň testov, silné a slabé stránky študentov, čitateľská 
gramotnosť, jazykové zručnosti, výmena skúseností 
           



  

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

     Téma stretnutia: Výmena skúseností - návrh aktivít v rámci jednotlivých gramotností 
     a zručností, upevňovanie medzipredmetových vzťahov 
     •     Čitateľská gramotnosť /SJL/ 
      -     didaktické testy zamerané na čítanie s porozumením – súčasťou sú literárne ukážky  
            a úlohy k nim  a ich prepojenie na praktický život 

- práca s umeleckými a vecnými textami s využitím zdrojov zo školskej knižnice 
- v rámci mimoškolskej činnosti rozvoj tvorivého písania, príspevky do školského 
časopisu 

- zhotovovanie jazykových a literárnych násteniek 
• Jazykové zručnosti /ANJ/ 
- interaktívne rolové hry zamerané na rozvoj komunikácie 
- práca s autentickými textami a anglickými časopismi „Bridge!- počas dištančného 

vzdelávania  zdarma prístupný online a „Friendship“  zameraná na  rozvoj čítania 
- anglické piesne  a úryvky z filmov – posluch  
- návšteva divadla v anglickom jazyku 
- v rámci mimoškolskej činnosti rozvoj tvorivého písania v anglickom jazyku, 

príspevky do školského časopisu 
- návšteva  pobočky cudzojazyčnej literatúry /súčasť Knižnice POH/ 

13. Závery a odporúčania: 

      Členovia pedagogického klubu „Úspešný absolvent v humanitných predmetoch“  
odporúčajú využívanie vyššie uvedených aktivít nielen vo vyučovacom procese, ale aj  v 
mimoškolskom čase. Koordinátorka pedagogického klubu stručne zhrnula stretnutie a 
poďakovala prítomným za účasť. Zároveň navrhla  členom pedagogického klubu, aby si 
počas dištančného vzdelania pripravili podklady na  testovanie žiakov končiacich ročníkov 
z predmetov SJL a ANJ.
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Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

        



                              

 

PREZENČNÁ LISTINA 

Miesto konania stretnutia:  OUC Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov 

Dátum konania stretnutia:  13.11.2020 

Trvanie stretnutia: od 15:00 hod.  do 18:00 hod.  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

Prior i tná os: Vzdelávanie

Špecif ický  c ieľ : 1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc 
potreby trhu práce

Pri j ímateľ : Stredná pr iemyselná škola  e lektrotechnická,  Plzenská 
1,  Prešov

Názov projektu: Inovácia  edukačného procesu pre  potreby t rhu práce

Kód ITMS projektu: 312011AGU7

Názov pedagogického klubu: Ped. klub "Úspešný absolvent humanitných predmetov"

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia

1. Ján Bajúsz Stredná priemyselná škola 
elektrotechnická, Plzenská 1, 
Prešov

2. Emília Čulková Stredná priemyselná škola 
elektrotechnická, Plzenská 1, 
Prešov

3. Miroslava Gajdošová Stredná priemyselná škola 
elektrotechnická, Plzenská 1, 
Prešov



Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y: 

  

4. Lucia Ligusová Stredná priemyselná škola 
elektrotechnická, Plzenská 1, 
Prešov

5. Lucia Liptáková Stredná priemyselná škola 
elektrotechnická, Plzenská 1, 
Prešov

6. Jana Pavlišáková Stredná priemyselná škola 
elektrotechnická, Plzenská 1, 
Prešov

7. Lukáš Zgola Stredná priemyselná škola 
elektrotechnická, Plzenská 1, 
Prešov

8. Martin Broda Stredná priemyselná škola 
elektrotechnická, Plzenská 1, 
Prešov

9. Marta Kollárová Stredná priemyselná škola 
elektrotechnická, Plzenská 1, 
Prešov

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia

------------------------------------------------------------



Fotky z pedagogického klubu 
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