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- Manažérske zhrnutie : 

-  

       Prepojenie tematických celkov v rámci medzipredmetových vzťahov 

- prejednanie obsahu tematických celkov v rámci predmetov nemecký, francúzsky jazyk, ruský 

jazyk a technika obsluhy, technika prípravy jedál 

- príprava pracovných listov ingrediencie, príprava jedál, recepty, spôsoby úpravy jedál, 

kuchynský a stolový inventár 

- príprava pracovných listov na tému práca v gastronomickom zariadení 

- využitie hier a videí vo výuke cudzích jazykov 

- prejednanie metód  na zlepšenie práce so žiakmi  

- výmena skúseností pri motivácii žiakov 

- výmena skúseností pri používaní nových metód pri výchovno-vzdelávacom procese 

- výmena skúseností pri riešení problémov s online vzdelávaní 

- interné vzdelávanie učiteľov 

http://www.hastropy.sk/


- Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

Prepojenie tematických celkov v rámci medzipredmetových vzťahov 

 

- prejednanie obsahu tematických celkov v rámci predmetov nemecký, francúzsky jazyk, ruský 

jazyk a technika obsluhy, technika prípravy jedál 

- príprava pracovných listov ingrediencie, príprava jedál, recepty, spôsoby úpravy jedál, 

kuchynský a stolový inventár 

- príprava pracovných listov na tému práca v gastronomickom zariadení 

- využitie hier a videí vo výuke cudzích jazykov 

- prejednanie metód  na zlepšenie práce so žiakmi  

- výmena skúseností pri motivácii žiakov 

- výmena skúseností pri používaní nových metód pri výchovno-vzdelávacom procese 

- výmena skúseností pri riešení problémov s online vzdelávaní 

- interné vzdelávanie učiteľov 

- zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu , používanie nových aplikácií kahoot. padlet 

- motivácia žiakov prostredníctvom projektového vzdelávania 

- opatrenia na zlepšenie výchovno- vzdelávacieho procesu 

- prejednanie stratégií s cieľom zvýšenia úspešnosti žiakov 

- príprava materiálov pre výuku nemeckého , francúzskeho a ruského jazyka pomocou IKT 

 

12. Závery a odporúčania: 
 

Zlepšenie motivácie žiakov pri príprave na vyučovanie 

Zlepšenie spolupráce a komunikácie vyučujúcich s vyučujúcimi odborných predmetov 

Zlepšenie spolupráce s triednymi učiteľmi 

  

 

 

 


