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11. Manažérske zhrnutie
Kľúčové slová: plošné spoje, svetelné spoje, telekomunikačný kanál, signál, kódovanie,
elektrotechnika, interaktívny model, banka slov
12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:
 privítanie účastníkov,
 oboznámenie sa s témou stretnutia a cieľom stretnutia,
 spracovanie slovnej zásoby
 diskusia k použitiu spracovaného materiálu,
 záver.
1, Na začiatku stretnutia, koordinátorka klubu privítala členky stretnutia a oboznámila ich
s celým program nasledujúceho polroka, ktorý bude zameraný na odbor Elektrotechnika.
2, V úvode stretnutia sa členky klubu zamerali na preklad profilu žiaka odboru Elektrotechnika
a následne koordinátorka klubu poprosila Ing. Kadučákovú, aby stručne oboznámila členky
klubu s čím sa spája hlavná téma stretnutia – Telekomunikačná sieť.
3, Keďže základom každej novej témy na hodine cudzieho jazyka je primeraná banka slov, ktorá
umožní žiakom porozumieť odbornému textu, v tejto časti sa členky klubu zamerali na
spracovanie slovnej zásoby doplnenej o vizuálny podnet a opis výrazu, ktoré by sa vyučovalo
formou kooperatívneho vyučovania - definuj a uhádni, kde žiaci opisujú výraz a zvyšok triedy
musí uhádnuť o aký výraz ide.
4, V rámci diskusie si jednotlivé členky vymieňali vzájomne skúsenosti s využívaním uvedenej
vyučovacej metódy.
5, V závere stretnutia sa členky dohodli, na aké vyučovacie metódy sa zamerajú na najbližšom
stretnutí.
13. Závery a odporúčania:
Členky klubu sa zhodli, že spracovanú slovnú zásobu je vhodné vyučovať na úrovni prvého
ročníka pre všetky odbory, nakoľko ide o výrazy, ktoré sa využívajú v základných odborných
predmetoch.
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