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11. Manažérske zhrnutie:
Krátka anotácia: Vymedzenie pojmu a definícia medzipredmetových vzťahov rámci
metódy CLIL
V našej škole dostávajú žiaci kvalitné vzdelanie podľa platných vyučovacích štandardov pre
slovenské zdravotnícke školy, ale zároveň chceme dať ich vzdelaniu širšiu dimenziu v
podobe metódy obsahovo a jazykovo integrovaného vyučovania CLIL, a tak sme sa
rozhodli v tomto školskom roku včleniť v rámci schváleného projektu jednu extra CLIL
hodinu do predmetu-anglický a nemecký jazyk pre žiakov tretieho ročníka.
Hlavným cieľom tejto metódy je:
• motivácia žiakov k štúdiu CJ, ale aj iných predmetov
• posilnenie spolupráce učiteľov školy, medzipredmetovej komunikácie,
medzipredmetových vzťahov
• zvýšiť kvalitu osvojených jazykových zručností
• umožniť im zmysluplne jazyk používať v prirodzených podmienkach
• práca učiteľov na projekte aj formou klubov a krúžkov
• učitelia získajú nové kontakty, objavia nové perspektívy, budú motivovaní
• žiaci získajú skúsenosti v tímovej projektovej práci, ich učenie nadobudne nový
rozmer, poznatky budú reálne využívať
• žiaci získajú množstvo mimoučebnicových poznatkov, projekt výrazne podporí
interkultúrne učenie sa v mnohých predmetoch
Kľúčové slová: medzipredmetové vzťahy

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:
Hlavné body:
Diskusia medzi učiteľmi o problematike medzipredmetových vzťahov a jej súvislosti
s implementáciou CLIL metódy v rámci cudzích jazykov ako aj odborných predmetov s
cieľom lepšie ich pochopiť a využiť v praxi.
1. Vymedzenie základných pojmov
2. Skúsenosti z praxe
3. Diskusia
Témy:
A. Medzipredmetové vzťahy
B. Návrhy implementácie CLIL do výučby
Program stretnutia:
1. Privítanie účastníkov pedagogického klubu koordinátorom – PhDr. Luciou
Hriňovou
2. Diskusia
3. Tvorba záveru stretnutia
13. Závery a odporúčania:
Koordinátorka klubu odporučila členom klubu preštudovať študijný materiál č.1 a vytvoriť
návrh vybraných pojmov z JZ pre potreby tvorby študijných materiálov pre žiakov (e-testu,
ppt prezentácia, e –Beam, pracovného listu CLIL)
14. Vypracoval (meno, priezvisko)
15. Dátum
16. Podpis
17. Schválil (meno, priezvisko)
18. Dátum
19. Podpis

Mgr. Lucia Fajčíková
28.09.2020
PhDr. Lucia Hriňová
28.09.2020
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PREZENČNÁ LISTINA
Miesto konania stretnutia: Stredná zdravotnícka škola, Lúčna 2, 984 17 Lučenec
Dátum konania stretnutia: 28 .9.2020
Trvanie stretnutia: od.14:00.........hod
do..17:00........hod
Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:
č.
1.
2.
3.
4.
5.

Meno a priezvisko
Mgr. Bálintová Andrea
Mgr. Fajčíková Lucia
Mgr. Hergelová Angelika
PhDr. Hriňová Lucia
Mgr. Kašinová Monika

Podpis

Inštitúcia
SZŠ Lučenec
SZŠ Lučenec
SZŠ Lučenec
SZŠ Lučenec
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.
Meno a priezvisko
Podpis
Inštitúcia

