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11. Manažérske zhrnutie:

Kľúčové slová: zhodnotenie, analýza, spolupráca, aktivity

Stretnutie klubu bolo zamerané na zhodnotenie a analýzu činnosti klubu za školský rok 2020/2021,
ako aj námety na ďalšie činnosti klubu v nasledujúcom školskom roku.

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

 zhodnotenie činnosti klubu
 námety na prácu klubu v ďalšom školskom roku
 postrehy učiteľov z vlastnej praxe
 diskusia 

Prítomní pedagógovia sa vyjadrovali k pôsobeniu klubu v danom školskom roku a analyzovali jeho
doterajšiu činnosť.  Vyzdvihli  najmä úspešnú spoluprácu počas  doterajších stretnutí,  ako aj  mimo
nich. Kladne hodnotili aj spoluprácu žiaka a učiteľa, spätnú väzbu a celkovú komunikáciu v rámci
prezenčných  vyučovacích  hodín  i dištančného  vzdelávania.  Využívanie  IKT,  motivačných  úloh,
didaktických  hier,  nových  aktivizujúcich  metód  práce  s textami  orientovanými  na  zvyšovanie
čitateľskej  a finančnej  gramotnosti,  prepojenie  medzipredmetových  vzťahov  využívaných  na
hodinách humanitného zamerania a iné prispeli k skvalitneniu výučby, interakcie žiak-učiteľ, žiak-
žiak, zvýšenému záujmu žiakov o vyučovací proces, čo v konečnom dôsledku významnou mierou
prispelo k hodnotnejšiemu profilu absolventa SOŠ technickej v Tlmačoch. Ako negatívum učitelia
spomenuli nedostatok didaktických pomôcok, vhodných pracovných listov, metodického materiálu
a počítačovej techniky. 
Členovia klubu akcentovali na potrebu ďalšieho rozvíjania aktivít zameraných na aktívne učenie sa,
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kritické myslenie,  rozvíjanie kognitívnych schopností,  preto sa  v nasledovnej  činnosti  klubu chcú
zamerať  aj  na  projektové  vyučovanie,  skupinovú  prácu,  intenzívnejšiu  prácu  s podpornými
materiálmi rozvíjajúcimi vyššie poznávacie procesy, pravidelné hodnotenie a analýzu dosiahnutých
čiastkových cieľov, zjednotenie a prepojenie používaných inovatívnych metód vyučovania.  
V priebehu  stretnutia  pedagógovia  skonštatovali,  že  napriek  prvotnému  nezáujmu  žiakov  pri
používaní  inovatívnych  metód  výučby  sa  tieto  však  osvedčili.  Ich  postupným  a systematickým
používaním sa  pre  žiakov stali  prirodzenými a získané vedomosti  a zručnosti  dokázali  primerane
prepojiť s praxou.

13. Závery a odporúčania:

Na stretnutí sa prítomní pedagógovia zhodli na potrebe ďalšej aplikácie rôznorodých aktivít, zvýšenej
motivácii, aktívnej účasti žiaka na vyučovacom procese, spätosti a spolupráce učiteľa a žiaka, ktoré
sú benefitmi  modernej  školy.  SOŠ technická v Tlmačoch je školou pripravujúcou perspektívnych
absolventov,  preto  sa  aj  v budúcnosti  činnosť  klubu bude  zameriavať  na  skvalitnenie  výchovno-
vzdelávacieho procesu.
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PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia:  Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače

Dátum konania stretnutia:    22. 06. 2021

Trvanie stretnutia:  od 13:50 hod do 16:50 hod

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia

1 PhDr. Peter Izsóff SOŠ technická Tlmače

2 Mgr. Martin Gábor SOŠ technická Tlmače

3 Ing. Ľudmila Mrázová SOŠ technická Tlmače

4 Mgr. Marián Sabala SOŠ technická Tlmače

5 Mgr. Katarína Ružičková SOŠ technická Tlmače

6 Mgr. Oľga Hatiarová SOŠ technická Tlmače
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