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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  výmena skúseností, vyplývajúca 
z výsledkov analýzy žiackych riešení. Členovia konštatovali, že výsledky testovania 
zodpovedajú vedomostnej úrovni študentov. Stretnutie sa zaoberalo aj implementáciou 
problematických tematických celkov do ŠkVP a návrhy na úpravu ŠkVP. 

           Kľúčové slová 
           analýza, žiacke riešenie, silné a slabé stránky študentov, čitateľská gramotnosť, 
jazykové zručnosti, implementácia TC a návrhy na úpravu ŠkVP.



  

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

     Téma stretnutia: Výmena skúseností – analýza žiackych riešení, návrh aktivít v rámci  
      jednotlivých gramotností a zručností, upevňovanie medzipredmetových vzťahov 
      -     didaktické testy zamerané na čítanie s porozumením – zmeniť  literárne ukážky  
            a úlohy k nim  a ich prepojenie na praktický život 

- naďalej pracovať  s umeleckými a vecnými textami s využitím rôznych zdrojov  
-  doriešiť návrhy na zmeny a úpravy  v ŠkVP, vyplývajúce z pokynov 

k dištančnému vzdelaniu 
- zaradiť aj anglické piesne  a úryvky z filmov – posluch  
- v rámci mimoškolskej činnosti rozvoj tvorivého písania v anglickom jazyku, 

príspevky do školského časopisu 

13. Závery a odporúčania: 

      Členovia pedagogického klubu „Úspešný absolvent v humanitných predmetoch“  
odporúčajú využívanie dostupných pedagogických dokumentov na uplatnenie zmien 
postupov pri riešení úloh a implementovať TC do ŠkVP.Koordinátorka pedagogického 
klubu stručne zhrnula stretnutie a poďakovala prítomným za účasť. 
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15. Dátum 11.12.2020
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17. Schválil (meno, priezvisko) PaedDr. Lucia Ligusová



Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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PREZENČNÁ LISTINA 

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

Dátum konania stretnuAa:  11.12.2020 

Trvanie stretnuAa: 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 InšAtúcia

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. MarAn 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 InšAtúcia

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



Fotky z pedagogického klubu 
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