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Správa o činnosti pedagogického klubu

1.

2.

Prioritná os
Špecifickýcieľ

Vzdelávanie
1.2.1

Zvýšiť kvalitu

odbomého vzdelávania

a prípravy reflektuiúc potreby trhu práce
3.

Prijímateľ

4.

Názov proj ektu

5.

Kód projektu ITMS2014+
Názov pedagogického klubu

6.

7.
8.

Dátum stretnutia pedagogického klubu
Miesto stretnutia pedagogického klubu

Meno koordinátora pedagogického
klubu
10. Odkaz na webové sídlo zverejnenej
správy

9.

Stredná odbomá škola dopravná, Rosinská cesta
2, Žilina
Prepojenie teórie s praxou -kvalitné
vzdelávanie
312011 ABU4

Pedagogický klub rozvoja podnikateľských
vedomostí a kľúčových zručností pre 21 st. prierezové témy.
30.09.2020

Stredná odbomá škola dopravná, Rosinská cesta
2, Žilina

Ing. Jaromír Slezák

www.sosdza.sk

11. Manažérske zhrnutie:
Ciel'om stretnutia pedagogického klubu bola analýza strategických dokumentov EU a doporučení na

rozvoj podnikavosti v rámci odbomého vzdelávania. Diskutovali sme aj o aktuálnych trendoch
v podnikaní. V druhej časti stretnutia sme tvorili prehľad metód a stratégií pre rozvoj podnikavosti
na našej SOŠ.

Kľúčové slová: Podnikavost', strategické dokumenty EU, aktuálne trendy v podnikaní.

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

1.

Analýza strategických dokumentov EU.

2.

Diskusia -aplikácia metodiky na soš.

3.

Skupinová Debata s výstupom -aktuálne trendy v podnikaní.

4.

Tvorba metodiky a záver.

Témy: tvorba stratégií rozvoja podnikavosti, strategické dokumenty EU, aktuálne trendy
v podnikaní.

14. Vypracoval (meno, priezvisko)
15. Dátum
16. Podpis

Ing. Jaroslav Slezák
30.09.2Q2Q_
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Vzdelávanie

os:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odbomého vzdelávania a prípravy

cieľ:

reflektujúc potreby trhu práce
Prijímateľ:

Stredná odbomá škola dopravná, Rosinská cesta 2, Zilina

Názov projektu:

Prepojenie teórie s praxou -kvalitné vzdelávanie

Kód

312011ABU4

lTMS projektu:

Pedagogický klub rozvoj a podnikateľských vedomostí

Názov pedagogického klubu:

a kl'účových zručností pre 21 st. -prierezové témy.

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: Stredná odborná škola dopravná, Rosinská cesta 2, Žilina

Dátum konania stretnutia: 30.09.2020

Trvanie stretnutia: od l4:30 hod

do l7:30 hod

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

1.

Jaromír Slezák, Ing.

2.

Mário Bízik

3.

Lukáš Homola, Bc.

4.

Zdenko Majerík

5.

Jozef Nociar, Ing.

6.

Martin Remiš, Ing.

Inštitúcia

Podpis
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