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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Členovia pedagogického klubu na zasadnutí diskutovali na tému – Komunikačné schopnosti žiakov.  

Rozoberali problematiku a príčiny nižšej schopnosti žiakov vyjadrovať sa slovne, diskutovali a 

porovnávali  pokrok v odbornej komunikácii v náväznosti na závery a odporúčania pedagogického 

klubu zo dňa 17.02.2021.  

  

http://www.sostds.sk/
http://www.trnava-vuc.sk/


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

 

 

1. Oboznámenie sa s výsledkami prieskumu komunikačných schopností členmi PK na 

hodinách odborných a všeobecnovzdelávacích predmetov  

– konštatovali mierne zlepšenie  oproti minulému roku, ale súčasne konštatovali 

nepriaznivý vplyv na vyjadrovacie schopnosti vplyvom dištančného vzdelávania, počas 

ktorého je obmedzená možnosť sa počas hodiny zapojiť do diskusie viacerým žiakom. 

Písomné odpovede nenahradia komunikačný tréning vyjadrovania myšlienok. 

 

  

2. V diskusii sa zdôraznila požiadavka nato, aby žiaci pri práci pri tabuli slovne komentovali 

všetky činnosti, ktoré robia. Ide hlavne o predmety matematika, technické kreslenie 

a programovanie, precvičovať slovnou popisnou formou jazykové zručnosti, lebo niektorí 

žiaci nevedia povedať, čo práve robia, hoci je napr. zápis správny.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Závery a odporúčania: 
 

- rozvíjať komunikačné  schopností v krúžkoch diskusiou na danú tému vo všeobecnej 

a odbornej terminológii v materinskom i slovenskom jazyku 

- odporučiť vyučujúcim  všeobecno-vzdelávacie predmety, odborné predmety a odborný 

výcvik viesť žiakov viac komunikovať slovným popisovaním činností pri tabuli a na 

praxi. 
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18. Dátum 18.januára 2022 
19. Podpis   
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Prior i tná os :  Vzdelávanie  

Špec if ický  c ieľ :  1 .2 .1  Zvýši ť  kva l i tu  odborného vzdelávan ia  a  pr ípravy 

ref lektujúc potreby t rhu  práce  

Pri j ímateľ :  Trnavský samosprávny kraj  

Názov projektu:  Prepojen ie  stredoškolského vzdelávania  s  praxou v 
Trnavskom samosprávnom kraj i  2 

Kód ITMS projektu :  312011AGY5 

Názov pedagogického k lubu:  Pedagogický  k lub  bez p ísomného výstupu :   

Pedagogický  k lub  odborného vzdelávania  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: SOŠ technická, Kračanská cesta 1240/36,Dunajská Streda, učebňa č.115  

Dátum konania stretnutia: 18.01.2022 

Trvanie stretnutia: od 15.15 hod do 16.15 hod   

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Ing. Marta Skoršepová  SOŠ technická, 

Kračanská cesta 

1240/36,Dunajská 

Streda 

2. Ing. Tomáš Tóth  SOŠ technická, 

Kračanská cesta 

1240/36,Dunajská 

Streda 



3. Mgr. Lilla Vrábel   SOŠ technická, 

Kračanská cesta 

1240/36,Dunajská 

Streda 

4. Barnabáš Blaskovics   SOŠ technická, 

Kračanská cesta 

1240/36,Dunajská 

Streda 

5. Ing. Eva Paulíková  SOŠ technická, 

Kračanská cesta 

1240/36,Dunajská 

Streda 

 

 

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

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 


