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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. Toto bolo zamerané na analýzu  
             výsledkov priebežného testovania žiakov v predmetoch SJL, ANJ.  
            

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

             Téma stretnutia:  

              Priebežné testovanie žiakov, príprava tematických okruhov a zadaní na úspešné zvládnu. 
tie MS. 
              
              Priebeh stretnutia: 
             Členovia pedagogického klubu predložili návrhy  na okruhy  tém zo SJL a ANJ,  
             ktoré budú poskytnuté študentom štvrtých ročníkov  počas dištančného vzdeláva-
nia a debatovali o problémoch  žiakov pri tejto  forme  vzdelávania. Zhodli sa na tom,  
             že počas dištančného vzdelávania nie je možné v plnom rozsahu prebrať učivo a  
              objektívne zhodnotiť vedomosti. Ďalej sa zamerali na  

- priebežné testovanie žiakov 
- analýzu   výsledkov priebežného testovania žiakov v predmetoch SJL, ANJ 
- výmenu skúseností pri príprave žiakov na EČ MS.  
- aplikovanie nových metód a postupov pre dosiahnutie  čo najlepších výsledkov v ma-

turitnej skúške  
             Členovia  klubu pripravili ukážky testov z oboch predmetov a výmenu skúseností pri 
             príprave žiakov na EČ MS. Zároveň predstavili aj návrhy na maturitné zadania na ústnu  
             časť MS. Po analýze ukážok sa dohodli, že na najbližšie stretnutia pripravia prepracované  
             okruhy do definitívnej podoby. 



  

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

13. Závery a odporúčania: 
           
             Členovia pedagogického klubu ďalej diskutovali o rôznych možnostiach, ktoré  
najúčinnejšie motivujú žiakov k samostatnému učeniu sa,  a tak sa snažili  napomôcť im  
pri príprave na MS.
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PREZENČNÁ LISTINA 

Miesto konania stretnuXa: SPŠE, Plzenská 1, Prešov, OUC 

Dátum konania stretnuXa: 4.12.2020 

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

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

Pr ior i tná os: Vzdelávanie

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

Pr i j ímateľ : Stredná pr iemyselná škola  e lektrotechnická,  P lzenská 
1,  Prešov

Názov projektu: Inovácia  edukačného procesu pre potreby trhu práce

Kód ITMS projektu: 312011AGU7

Názov pedagogického k lubu: Ped. klub "Úspešný absolvent humanitných predmetov"

č. Meno a priezvisko Podpis InšXtúcia

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

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



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

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

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. MarXn 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 InšXtúcia

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



Fotky z pedagogických klubov
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