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11. Manažérske zhrnutie:
Krátka anotácia: Úvodné stretnutie-plán práce, ciele, úlohy pedagogického klubu
jazykových zručností
Aktívne ovládanie cudzieho jazyka si vyžaduje zdokonaľovanie sa vo všetkých jazykových
zručnostiach. Existuje mnoho nápadov a riešení ako zefektívniť tento proces a motivovať
žiakov k vyššej aktivite na vyučovacích hodinách. V pedagogickom klube je naším cieľom
rozvíjať produktívne jazykové zručnosti pomocou metódy CLIL, ktorá významnou miernou
prispieva k ich rozvoju, keďže žiaci zdokonaľujú jazykové zručnosti v autentických
situáciách. Jazyk je využívaný ako prostriedok komunikácie a súčasne ako prostriedok
učenia sa.
Jazyková zručnosť je definovaná ako schopnosť žiaka viesť komunikáciu na základe
jazykových a kulturologických vedomostí, v súlade s cieľmi a úlohami komunikácie i
komunikačnými situáciami v rámci konkrétnej oblasti činnosti.
Na stretnutí sa stretli pedagogickí zamestnanci - členovia klubu, kde členovia klubu
analyzovali stav vzdelávania v oblasti vyučovania jazykových zručností. Na základe tohto
členovia klubu potom diskutovali o maturite z cudzích jazykov, nakol'ko tento rok žiaci
4.ročníka absolvujú písomnú časť maturitnej skúšky. Na základe analýzy výsledkov z

minulého roku sa rokovalo o možnostiach, ako žiakom zabezpečiť kvalitnú prípravu v
rámci práce klubu a ako ich zároveň viesť aj k samostatnej príprave. Na záver sa členovia
klubu rozprávali o úrovni jazykových zručností a identifikovali problémy, s ktorými sa
najčastejšie stretávajú.
Kľúčové slová: jazykové zručnosti, plán práce, hlavné ciele, pedagogický klub jazykových
zručností, forma práce
12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:
Hlavné body:
Diskusia medzi učiteľmi o problematike pojmov a vymedzení rozsahu poskytnutých
informácií pre žiakov s cieľom lepšie ich pochopiť a prakticky využiť.
1. Vymedzenie základných pojmov
2. Skúsenosti z praxe
3. Diskusia
Témy:
A. Jazykové zručnosti – metodické usmernenie
B. Návrhy implementácie do výučby
Program stretnutia:
1. Privítanie účastníkov pedagogického klubu koordinátorom – PhDr. Luciou
Hriňovou
2. Jazykové zručnosti-metodické okienko, zhrnutie cieľov a zámerov
3. Diskusia
4. Tvorba záveru stretnutia
13. Závery a odporúčania:
Koordinátorka klubu zhrnula priebeh stretnutia. členovia klubu sa zhodli na tom, že
ich cieľom je rozvíjať jazykové zručnosti žiakov, ktoré sú nevyhnutné na úspešné
absolvovanie maturity z cudzieho jazyka. Odporúčanie pre členov – rozmýšľať
o implementácii ďalších stratégií pri rozvíjaní jazykových zručností, za cieľom
zlepšiť stav vzdelávania v danej oblasti.
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PREZENČNÁ LISTINA
Miesto konania stretnutia: Stredná zdravotnícka škola, Lúčna 2, 984 17 Lučenec
Dátum konania stretnutia: 14 .9.2020
Trvanie stretnutia: od.14:00.........hod
do..17:00........hod
Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:
č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

1.

Mgr. Bálintová Andrea

SZŠ Lučenec

2.

Mgr. Fajčíková Lucia

SZŠ Lučenec

3.

Mgr. Hergelová Angelika

SZŠ Lučenec

4.

PhDr. Hriňová Lucia

SZŠ Lučenec

5.

Mgr. Kašinová Monika

SZŠ Lučenec

6.

Mgr. Marko Alexandra

SZŠ Lučenec

7.

PhDr. Matúšková Jánošíková

SZŠ Lučenec

8.

Mgr. Paúková Kristína

SZŠ Lučenec

9.

Mgr. Šuran Miroslav

SZŠ Lučenec

10.

Mgr. Novodomská Erika

SZŠ Lučenec

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

