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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia pedagogického klubu bola diskusia o moţnostiach uplatnenia techník argumentácie 

a logického myslenia vo výučbovom procese. Účastníci spoločne identifikovali problémy v oblasti 

finančnej gramotnosti študentov a navrhovali riešenia, zamerané na aplikáciu komunikačných metód 

a rozvoja argumentácie. 

 

Kľúčové slová: argumentácia, finančná gramotnosť, metodológia, logika. 

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

Hlavné body: 

1. Prehľad prístupov v uvedenej oblasti. 

2. Kruhová diskusia. 

3. Tvorba materiálov. 

4. Záver a zhrnutie. 

 

Témy: argumentácia a logika, finančná gramotnosť, matematická gramotnosť. 

Program stretnutia: 

 



1. Úvodná diskusia o aktuálnom rozvoji finančnej gramotnosti. 

2. Metóda lodnej porady na tému implementácie a rozvoja finančnej gramotnosti. 

3. Práca s odbornou literatúrou. 

4. Záver a odporúčanie. 

13. Závery a odporúčania: 

 

Komunikačné metódy vo výučbovom procese sú dôleţité. Práve pri rozvoji matematickej a finančnej 

gramotnosti môţu komunikačné metódy výborne dopĺňať vedomostnú súčasť vzdelávania a slúţia 

komplexnému rozvoju zručností a kompetencií.  

Ţiaci nie len prijímajú vedomosti, ale aj diskutujú o dátach, grafoch, finančných ponukách 

a technických riešeniach. Vzhľadom na to, ţe ide o metódy komunikačné, je potrebné rozvíjať 

zručnosti argumentácie a logického myslenia. 

 Ak sa má  ţiak presadiť pri riešení problémových úloh, musí si dôverovať, musí veriť vo svoje 

vlastné vedomosti a schopnosti (self-efficacy). Vysoká sebadôvera sa prejavuje vo výraznejšom 

sebarozhodovaní a vysokou mierou úsilia meniť seba samého, prekonávať stereotypy. Dôvera vo 

vlastné schopnosti sa prejavuje prostredníctvom objektívneho hodnotenia situácie a vyvodenia 

optimálnych záverov (rovina kognitívnych procesov) i emocionality (pozitívny pohľad na riešenie 

problémov, vysoká miera empatie a pod ). 

V rámci diskusie sme upozornili na výhody pouţitia metódy Phillips66 – vhodné na nácvik 

argumentácie a sebaprezentovania. 

Inscenačné metódy a ich vyuţitie pri nácviku prezentácie a argumentácie napr. pri predaji finančných 

produktov /banky a poisťovne - Role-Play/. 

 Diskutovali sme aj o siedmych metódach persuázie:  

1. metóda prezentovania argumentov;  

2. metóda interogatívneho presvedčovania, vyuţíva opytovanie;  

3. metodika kladných odpovedí – obsahuje empatickú analýzu, diferencujúcu analýzu, rezultatívnu 

analýzu;  

4. metodika uplatňovania apelov, ktoré sa chápu aj ako výzva;  

5. metodika indirektívneho pôsobenia – vyuţíva bagatelizovanie problému, nepolemizovanie s 

antitézou;  

6. metodika intervenujúcich vplyvov, ktorá sa realizuje pomocou posilňovania, zverejňovania, 

navodzovania;  

7. metodika proponovania riešenia, navrhovanie vhodných riešení, základným nástrojom je logika, 

projektovanie budúcnosti. 

Best Practice: 

Vytváranie správnych názorov – korigovaná prax. 

Technika: stolička o 3 nohách. 



 

 

Fakty                  Presvedčenie, vedecké poznatky              Hodnoty, túžby, ciele 

 

 

 

 

 

Odporúčame vyššie uvedené prístupy aplikovať do výučby. 
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Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

 

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu: 

Prijímateľ vypracuje správu ku kaţdému 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, nepouţíva 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 totoţný s dátumom na prezenčnej listine 

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

učiteľov, ktorý je totoţný s miestom konania na prezenčnej listine 

názory 



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  Manaţérske 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 výstiţne 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


