Správa o činnosti pedagogického klubu

1. Prioritná os
2. Špecifický cieľ
3. Prijímateľ
4. Názov projektu
5. Kód projektu ITMS2014+
6. Názov pedagogického klubu
7. Dátum stretnutia pedagogického klubu
8. Miesto stretnutia pedagogického klubu
9. Meno koordinátora pedagogického
klubu
10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej
správy

Vzdelávanie
1.2.1. Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania
a prípravy reflektujúc potreby trhu práce
Trnavský samosprávny kraj
Prepojenie stredoškolského vzdelávania s
praxou v Trnavskom samosprávnom kraji 1
312011AGY4
Pedagogický klub bez písomného výstupu
Klub učiteľov anglického jazyka
05.05.2021
Stredná odborná škola obchodu a služieb,
Lomonosovova 2797/6, Trnava, č. 172
Mgr. Bibiána Benková
sosos-trnava.sk, www.trnava-vuc.sk

11. Manažérske zhrnutie:
Krátka anotácia: Májové stretnutie učiteľov pedagogického klubu AJ bolo zamerané na tému IKT
technológie, zamerané na využitie inovačných metód pri výučbe AJ.
Kľúčové slová: IKT, inovácia, metóda, anglický jazyk, technológie

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:
1. Otvorenie stretnutia
Vedúca pedagogického klubu privítala členov klubu, oboznámila ich s dnešnou témou.
2. Diskusia
IKT technológie sú technológie, ktoré umožňujú elektronicky zaznamenávať, uchovávať,
vyhľadávať, spracovávať, prenášať a šíriť informácie. Informačné a komunikačné
technológie sú v dnešnej modernej dobe neoddeliteľnou súčasťou našich životov. Ľuďom
šetria čas a uľahčujú prácu vo viacerých pracovných odboroch – v školstve, v doprave, v
bankách, na úradoch, v priemysle a v mnohých iných oblastiach. V súčasnej online dobe sa
tieto IKT technológie využívajú viac ako inokedy. Z pohľadu učiteľov nám uľahčujú
vyučujúci proces. Ako žiaci, tak aj my učitelia využívame na výučbu anglického jazyka
notebooky, počítače a mobilné telefóny. Výhodou týchto technológií je, že môžeme
vyučovať a žiaci študovať takmer kdekoľvek a kedykoľvek. Máme prístup k veľkému
množstvu informácií a dá sa študovať vlastným tempom. Žiaci majú možnosť spojiť sa
s vyučujúcimi pomocou komunikačných nástrojov – Edupage, e-mail, chat, MS Teams,...
Dôležitou podmienkou na využívanie IKT technológií vo vyučovaní anglického jazyka, ale
aj všeobecne vo vyučovaní je, aby boli splnené technické požiadavky – hardware, software
a musíme mať dobré internetové pripojenie.
3. Záver
IKT neustále napredujú, a preto je nevyhnutné, aby sme sa vzdelávali a dokázali s takýmito
technológiami pracovať.

13. Závery a odporúčania:
Našim odporúčaním je kontinuálne sa v oblasti IKT vzdelávať, aby sme mohli našim
žiakom poskytnúť čo najnovšie a najmodernejšie metódy výučby anglického jazyka.
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Príloha:
Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:
Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou
správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.
1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku
4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa
skrátený názov projektu
5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu
učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu
učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko
koordinátora klubu
10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku,
kde je správa zverejnená
11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné
témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia
klubu
13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli
predmetom stretnutia
14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti
vypracovala
15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor
klubu/vedúci klubu učiteľov)
18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu

Prioritná os:
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1.2.1. Zvýšiť kvalitu odborného
reflektujúc potreby trhu práce
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Prij ímateľ:
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Prepoj enie stredoškolského vzdelávania s praxou v
Trnavskom samosprávnom kraj i 1
312011AGY4
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PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava,
č. 172
Dátum konania stretnutia: 05.05.2021
Trvanie stretnutia: od 12:00 hod.
do 15:00 hod.
Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:
č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

1.

Mgr. Bibiána Benková

SOŠ obchodu a služieb, Trnava

2.

Mgr. Jana Malovcová

SOŠ obchodu a služieb, Trnava

3.

Mgr. Martina Čajkovičová

SOŠ obchodu a služieb, Trnava

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

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

