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 nemeckého jazyka
08.06.2021
Stredná odborná škola obchodu a služieb,
Lomonosovova 2797/6, Trnava, č. 116
PaedDr. Lýdia Haladová
sosos-trnava.sk; www.trnava-vuc.sk

11. Manažérske zhrnutie:
krátka anotácia, kľúčové slová
Reálie o meste , v ktorom pracujeme a študujeme
Hlavné možnosti z oblasti kultúry, športu, architektúry, pracovných možností
Turisticky zaujímavé miesta
Spôsoby využitia vo výučbe cudzích jazykov

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia
Stretnutie klubu 8.6.2021 bolo pôvodne plánované ako exkurzie po Trnave, kde by učitelia
simulovali úlohu žiakov. Ale pandemická situácia naše zámery zmenila. Zostali sme sme na
pôde našej školy.
Každý člen klubu mal za úlohu predstaviť v nemeckom alebo anglickom jazyku určitú oblasť
Trnavy – mesta, v ktorom žijem, pracujeme , bývame.
Pani Haladová – kultúrne možnosti, historické pamiatky
Pani Vokounová – oblasť vzdelávania
Pani Kláseková – oblasť cestovného ruchu
Pán Praženka – športové možnosti
Všetci prestavili tieto oblasti v jazyku, ktorý učia. Používali obrazové prílohy a vždy
predstavili zaujímavým spôsobom jednu dominantu.
-Takto by to mali mať pripravené aj žiaci v reálnej exkurzii.
-Návšteva galérie alebo múzea.
-Tiež by žiaci robili zábery a potom by ich využili napr. spracovaní projektu v power pointe.
Bol by to ich vlastný materiál.
-Ďalšia možnosť by bola napísať článok do časopisu
-Napísať list priateľovi do cudzej krajiny a predstaviť mesto, v ktorom žije.
-Nakresliť a vytvoriť mapu s trasou exkurzie
Žiaci majú pri reálnej exkurzii získané poznatky aplikovať na domácej práci. V práci s
názvom Moja Trnava , majú dokázať produktívnu zručnosť a uplatniť svoje vedomosti a
zručnosti. Metóda využitia IKT vo vyučovacom procese
To považujem za inovatívnu metódu v našej spoločnej práci , interakcii žiaci – učiteľka.
Využiť aj zručnosti pri práci s počítačmi, ktoré žiaci získali na hodinách informatiky a
samoštúdiom. Práca s počítačom a vôbec s IKT na hodinách nemeckého jazyka skrýva v
sebe potenciál, ktorý treba vedieť využiť. My máme možnosť pracovať s počítačom,
dataprojektorom. Vo viacerých učebniach máme nainštalovanú potrebnú techniku, za čo
patrí vďaka vedeniu školy.
13. Závery a odporúčania:

Zážitkové učenie má vo vyučovaní veľký potenciál. Taktiež prispieva k zblíženiu sa žiakov
a učiteľa. Pri exkurzii je aj možnosť spoločného posedenia a osvieženia sa.
Voľná diskusia nielen o škole.
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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:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1. Zvýšiť kvalitu odborného
reflektujúc potreby trhu práce
Trnavský samosprávny kraj

Prij ímateľ:
Názov proj ektu:
Kód ITMS proj ektu:
Názov pedagogického klubu:

vzdelávania

a prípravy

Prepoj enie stredoškolského vzdelávania s praxou v
Trnavskom samosprávnom kraj i 1
312011AGY4
Pedagogický kl ub bez písomného výstupu Klub
učiteľov nemeckého j azyka

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava,
č. 116
Dátum konania stretnutia: 08.06.2021
Trvanie stretnutia: od 12:00 hod
do 15:00 hod
Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:
č.

Meno a priezvisko

Podpis

1.

PaedDr. Lýdia Haladová

SOŠ obchodu a služieb, Trnava

2.

Ing. Soňa Vokounová

SOŠ obchodu a služieb, Trnava

3.

p. Ladislav Praženka

4.

PaedDr. Ľubica Kláseková

PN

Inštitúcia

SOŠ obchodu a služieb, Trnava
SOŠ obchodu a služieb, Trnava

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu a podpis/y:
č.
1.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

