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11. Manažérske zhrnutie:

    
       Kľúčové slová:

Výročné  zhodnotenie  činnosti  klubu,  definícia  úloh  do  ďalšieho  školského  roku,
zhodnotenie výkonnosti jednotlivých procesov, definícia aktivít pre nový školský rok,
zlepšovanie procesu vzdelávania.

Krátka anotácia :

Členovia pedagogického klubu odborných predmetov – učitelia  a  MOV na stretnutí
zrealizovali  výročné  zhodnotenie  činnosti  klubu.  Zadefinovali  úlohy  do  ďalšieho
školského  roku.  Zhodnotili  výkonnosť  jednotlivých  procesov a  definovali   aktivity,
ktoré treba vykonať pre úspešné zrealizovanie nového školského roku.

http://www.sosthc.edupage.org/
http://www.trnava-vuc.sk/


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

1. Pedagógovia vyhodnotili činnosť klubu v oblastiach :
           
- vedenie pedagogickej dokumentácie
- spolupráca teoretického a praktického vyučovania
- zvyšovanie kompetentnosti členov klubu, najmä IKT
- učebné a didaktické pomôcky  v teoretickom vyučovaní
- učebné a didaktické pomôcky  v praktickom vyučovaní
- zlepšovanie procesu vzdelávania v oblasti CNC
- príprava maturitných a záverečných skúšok
- IKT stratégie pri teoretickom vyučovaní a odbornom výcviku
- výmena skúseností a metód podporujúcich inovácie vo vzdelávaní
- doplňujúce formy vzdelávania
- externé pracoviská žiakov
- vybraná pedagogická dokumentácia
- zlepšovanie procesu vzdelávania v strojárskych odboroch
- spolupráca s firmami – implementácia inovácií do vzdelávacieho procesu
- zlepšovanie procesu vzdelávania v elektro odboroch
- kvalita vzdelávacieho procesu.

2. Zadefinovanie úloh, procesov a  aktivít, ktoré treba vykonať pre úspešné 
zrealizovanie nového školského roku:

           
a) Je  potrebné  sa  zamerať   na  zlepšenie  podmienok  online  vyučovania.  V

maximálnej  miere  treba  využiť  možnosti,  ktoré  poskytujú  informačné
technológie a softvér v procese vzdelávania a aplikovať to pri výuke žiakov a
preverovaní ich vedomostí.

b) Využívať  potenciál  externých  pracovísk  na  obohatenie  výučby  žiakov,
využívanie získaných informácií a poznatkov pri inovácii výučby na našej škole.

c) Zabezpečiť vzdelávanie učiteľov, motiváciu učiteľov ktoré v konečnom dôsledku
rozvíjajú a posilňujú kvalitu pedagogického zboru.

d) Zrealizovanie  projektov   modernizácie  materiálno  technického  zabezpečenia
s cieľom zlepšovania procesu vzdelávania v oblasti CNC

e) Zrealizovanie  projektov   modernizácie  materiálno  technického  zabezpečenia
s cieľom zlepšovania procesu vzdelávania v oblasti elektro pneumatiky.

f) Zrealizovanie projektov  modernizácie priestorov dielní praktického vyučovania
s cieľom zlepšenia pracovného prostredia  a bezpečnosti práce.

g) Neustále  zlepšovať  a prehlbovať  spoluprácu  teoretického  a praktického
vzdelávania v strojárskych a elektro odboroch.



Závery a odporúčania:

Členovia  pedagogického  klubu  odborných  predmetov  a  MOV  na  stretnutí
vyhodnotili činnosť klubu, poznatky a skúsenosti  ktoré nadobudli počas školského
roku.  Zadefinovali  úlohy,  procesy  a   aktivity,  ktoré  treba  vykonať  pre  úspešné
zrealizovanie  nového  školského roku.  Odporúčali  zamerať  pozornosť  na  úspešné
zrealizovanie  projektov  modernizácie  materiálno  technického  zabezpečenia  a
modernizácie  priestorov  dielní  praktického  vyučovania.  Využívať  potenciál
externých pracovísk na obohatenie výučby žiakov, využívanie získaných informácií
a poznatkov pri inovácii výučby na našej škole.
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PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: online
Dátum konania stretnutia: 15. 06. 2021
Trvanie stretnutia: od 14.00 hod. do16.00 hod.

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č. Meno a priezvisko, titul Podpis Inštitúcia

1 Beáta Turzová, Ing. SOŠT Hlohovec

2 Miloš Farkaš, Ing. SOŠT Hlohovec

3 Melichar Csóka, Ing. SOŠT Hlohovec

4 Rastislav Margetíny, Mgr. SOŠT Hlohovec

5 Peter Kašák, Ing. SOŠT Hlohovec

6 Ľudovít Lacko, Bc. SOŠT Hlohovec

7 Anton Lietava, Ing. nezúčastnil sa SOŠT Hlohovec

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

č. Meno a priezvisko, titul Podpis Inštitúcia

1.


