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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia






privítanie účastníkov,
oboznámenie sa s témou stretnutia a cieľom stretnutia,
spracovanie slovnej zásoby k danej téme
diskusia k použitiu spracovaného materiálu,
záver.
1, Koordinátorka projektu privítala účastníčky klubu a oboznámila ich s témou stretnutia.
2, Ing. Veronika Kadučáková, ako vyučujúca informatiky a telekomunikácie, podrobne
oboznámila účastníčky stretnutia čo všetka daná problematika zahŕňa.
3, Ing. Kadučáková, formou prezentácie predstavila základnú slovnú zásobu súvisiacu s touto
témou a následne ju členky klubu spracovali vo forme online slovníka. Zároveň predstavila
vyučovacie metódy využívané pri výklade danej témy.
4, Členky klubu zhodnotili náročnosť slovnej zásoby a jej využitie vo vyučovacom procese.
5, Na záver sa účastníčky v krátkosti oboznámili s témou ďalšieho stretnutia, ktorá bude súvisieť
taktiež s danou problematikou a dohodli sa, že si každá účastníčka klubu pripraví metódu
vyučovania daného učiva.

13. Závery a odporúčania
Komplexný pohľad na problematiku efektívnosti používania informačných a komunikačných
technológií nie je možný bez systémového prístupu skúmania javov, ktoré s tou činnosťou. Základom
je poznať elementárne telekomunikačné zariadenia, využívané na prenos informácii a komunikácie.
Členky klubu sa v tejto časti zamerali na slovnú zásobu, ktorá s daným učivom súvisí a vyučujúca
predmetu telekomunikácie navrhla, aby sa daná slovná zásoba učila na úrovni tretieho ročníka
s využitím skupinového vyučovania, kde žiaci budú zisťovať, čo im je známe a čo nové.
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