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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom  zasadnutia pedagogického klubu bola diskusia na tému najnovších metód a techník 

v identifikácii nedostatočnej úrovne finančnej a matematickej gramotnosti. Účastníci diskutovali nad 

možnými riešeniami  problémov v oblasti finančnej gramotnosti a navrhovali metódy rozvoja tejto 

základnej gramotnosti. 

Kľúčové slová: Najnovšie metódy, identifikácia problémov, finančná gramotnosť, matematická 

gramotnosť. 

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

Hlavné body: 

1. Prehľad prístupov k identifikácií problémov. 

2. Diskusia. 

3. Tvorba materiálov. 

4. Záver a zhrnutie. 

 

Témy: finančná gramotnosť, matematická gramotnosť, identifikácia problémov, postupnosť rozvoja. 

Program stretnutia: 

 



1. Úvod a prezentácia koordinátora, prípadové štúdie. 

2. Diskusia – tzv. Akvárium. 

3. Zdieľanie skúseností. 

4. Zhrnutie a záver. 

13. Závery a odporúčania: 

 

Vypracovali sme spoločne diagnostiku  založenú na pozorovaní práce žiaka: 

POZOROVACÍ ARCH (dynamická pedagogická diagnostika) 

Vstup:  

 

Precíznosť Žiak na začiatku práce bol nesústredený. Nesústredenosť 

bola do značnej miery ovplyvnená nepochopením 

odborných pojmov.  

K odstráneniu prvotného, nejasného chápania som použila 

zásady pojmotvorného učenia. 

Schopnosť vnímať viac zdrojov Žiak začal prácu impulzívne, nepremýšľal o postupnosti krokov pri 

práci s 2 a viac zdrojmi informácií. 

Konštantnosť Pri variabilite rôznych javov nedošlo k uchovávaniu tvarov. 

Orientácia v čase Dobre vyvinutá. 

Orientácia v priestore Problémy  pri plánovaní.  

Spracovanie: 

Definovanie problému Nedostatočná schopnosť rozpoznať a definovať problém. 

Plánovanie Neschopnosť rozlíšiť dôležité, podstatné informácie od 

nepodstatných. 

Zahájenie práce bez rozvahy a plánovania. 

Mentálne pole Zúžené, mentálne pole,  neschopnosť vybaviť si skôr 

osvojené poznatky, problém s vnímaním súvislostí. 

Súvislosti Epizoidické uchopenie reality. 

Porovnávanie Spontánne porovnávanie, nedostatočná schopnosť pri 

voľbe systému (kde začať, ktorú operáciu vybrať..) 

Výstup: 

Precíznosť a výstižnosť Obmedzená schopnosť vyvodzovať závery. 

Jazyk a vyjadrovanie Egocentrická, nedostatok presnosti. Vyjadrovanie 

metódou pokus-omyl, hádanie odpovede. 



Psychický blok - Zostať pokojný Blokovanie, panika, bojkot.  

Schopnosť vyjadriť myšlienku Problémy  pri vytváraní predstáv o reálnych súvislostiach. 

Nedostatočné verbálne nástroje pre adekvátnu odpoveď. 

Nedostatočná slovná zásoba. 

 

Členky pg. klubu zdieľali navzájom skúsenosti s úlohami z FG – najmä rozsah úloh. 

Odporúčanie: Voliť jednoduchšie úlohy, alebo menší počet úloh. Veľmi dôležitá je analýza 

a hodnotenie úloh FG so žiakmi. 

Odporúčajú na základe vlastnej skúsenosti použiť na identifikáciu problémov v oblasti FG 

krátky dotazník, nielen rozhovor. 
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Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu: 

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou 

správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.  

 

1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie 

2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku (ďalej len "zmluva o NFP") 

3. V riadku Prijímateľ -  uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku  

4. V riadku Názov projektu -  uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa 

skrátený názov projektu  

5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP 

6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa  názov klubu  

7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu -  uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného 

klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine 

8. V riadku Miesto stretnutia  pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu 

učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine 

9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko 

koordinátora klubu 

10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú 

stránku, kde je správa zverejnená 

11. V riadku  Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu 

12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia -  uvedú sa v bodoch 

hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh 

stretnutia klubu 

13. V riadku Závery o odporúčania –  uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli 

predmetom stretnutia  

14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti 

vypracovala   

15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti 

16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne   podpíše 

17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila 

(koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)  

18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti 

19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše. 

 

 

 


