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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   
            špecifikácia tém a zadaní na prípravu a úspešné zvládnutie EČ MS. Účastníci sa 
            taktiež venovali forme a didaktickým postupom  pri tvorbe testov so zameraním  
            na utvrdenie a systematizáciu učiva pre žiakov štvrtých ročníkov práve počas 
            dištančného vzdelania a tiež na motiváciu žiakov priebežne sa pripravovať počas 
            tejto formy vzdelávania. 

              Kľúčové slová 

               téma/tematický okruh, zadanie a jeho rozsah, tvorba testov, motivácia 



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

             Téma stretnutia:  
           
             Špecifikácia tém a zadaní na prípravu a úspešné zvládnutie EČ MS. Tvorba testov 
             so zameraním na utvrdenie a systematizáciu učiva pre žiakov. 

              Priebeh stretnutia: 
              Členovia pedagogického klubu sa zamerali na vyšpecifikovanie tém zo SJL a ANJ 
              počas dištančného vzdelávania a  analyzovali problémy žiakov pri tejto  forme  
              vzdelávania. Členovia pedagogického klubu ďalej diskutovali o rôznych  
              možnostiach testovania, ktoré doteraz využívali vo výchovno-vzdelávacom  
              procese. Zhodli sa na tom, že počas dištančného vzdelávania nie je možné  
              objektívne zhodnotenie vedomostí. Dohodli sa, že na najbližšom stretnutí  
              predložia zoznam tém, jedno vzorové zadanie a jeden test na základe poznatkov  
              a výmeny skúseností zo  stretnutia. 
              Dôvody: 
"   žiaci nemajú systém v učení sa,  
"   nemajú stanovený cieľ, prečo sa učiť, chýba im vnútorná motivácia    /veľký počet 

  vysokých škôl, často bez prijímacích pohovorov/ 
"   časť žiakov nemá takmer žiadne ambície, 
"   nárazové učenie sa žiakov pred testovaním, 
"   chýba priebežné učenie sa, 
"   u niektorých prevláda memorovanie učiva, chýba porozumenie, nevedia prepájať  

  poznatky z viacerých predmetov nevedia aplikovať nadobudnuté vedomosti  
  v praxi. 

              
                Členovia pedagogického klubu ďalej diskutovali o rôznych prostriedkoch, ktoré  
                najúčinnejšie motivujú žiakov k samostatnému učeniu sa a napomôcť im tak pri 
                príprave na MS, vysvetliť im zmysel a princípy pri testovaní z maturitných  
                predmetov a správne ich pri tejto činnosti motivovať.



  

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

13. Závery a odporúčania: 

            Koordinátorka pedagogického klubu stručne zhrnula priebeh stretnutia a   
            poďakovala prítomným za účasť. Zároveň požiadala členov pedagogického klubu, 
            aby si na najbližšie stretnutie pripravili súbor tém, zadanie a test a tiež návrh na  
            uplatnenie vhodných metód, ktoré prispejú  k motivácií žiakov. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

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

Dátum konania stretnutia: 27.11.2020 

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

10. Elena Kožlejová Stredná priemyselná škola 
elektrotechnická, Plzenská 1, 
Prešov

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia

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