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11. Manažérske zhrnutie: 
 

krátka anotácia, kľúčové slová  

 

- vyhodnotenie činnosti práce pedagogického klubu 

- zhodnotenie prínosov práce klubu 

- oboznámenie sa s plánom činnosti klubu jazykov na školský rok 2021/2022 a rozdelenie 

úloh 

 

 

 

 

 

 

  

http://priemyslovka.sk/pedagogicke-kluby/


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

 
 
 

Zhodnotenie činnosti práce pedagogického klubu v školskom roku 2020/2021.  

 

    Členovia nášho klubu postupovali podľa plánu práce a odprezentovali všetky témy 

týkajúce sa práce klubu.  

Niektoré z nich, ktoré priamo súviseli s našou pedagogickou činnosťou boli 

rozpracované podrobnejšie a vyvolali aj rôznorodé diskusie na tému riešenia 

pedagogických problémov. Súviselo to hlavne s využitím vlastných pedagogických 

skúseností jednotlivých členov klubu, čo vyvolávalo živú diskusiu, porovnávanie 

využívaných skúseností z praxe a hľadanie alternatív.  

        Témy, ktoré nesúviseli priamo s našou pedagogickou činnosťou boli tiež prínosné 

hlavne v tom, že poskytli nový doposiaľ nevyužívaný priestor pre rozvoj osobnosti 

učiteľa. Išlo napríklad o vyučovanie pomocou interaktívnej tabule, jazyková 

gramotnosť a medzipredmetové vzťahy. 

 

    Členovia klubu sa oboznámili s činnosťou klubu CJ v školskom roku 2021/2022 

a rozdelili si úlohy na stretnutie klubov počas jednotlivých mesiacov. 

 

 

 

 

13. Závery a odporúčania:  
 

V súčasnosti už nikto nepochybuje o dôležitosti skorého učenia sa cudzieho jazyka. Čím 

skôr sa dieťa začne učiť cudzí jazyk pomocou správneho pedagogického prístupu, tým 

rýchlejšie a efektívnejšie sa tento cudzí jazyk naučí. To je dobrý predpoklad na vytvorenie 

pevného základu ďalšieho napredovania dieťaťa v štúdiu.  

Práca pedagogického klubu bola prínosná pre všetkých jej členov a pomohla rozšíriť naše 

pedagogické skúsenosti a pedagogické majstrovstvo. 

V budúcom školskom roku 2021/2022 by sme sa chceli zamerať hlavne na prácu 

súvisiacu s audiovizuálnymi technikami, formami myslenia, štúdiom  rozdielov medzi 

kultúrami- multikulturalizmus, realizáciou jazykových a písomných zručností a tiež 

rozvojom technickej a odbornej jazykovej terminológie. 

  

 

14. Vypracoval (meno, priezvisko) PhDr. Beáta Ceranová 
15. Dátum 02.09.2021 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) Mgr. Rastislav Friga 
18. Dátum 02. 09. 2021 
19. Podpis  

 


