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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia pedagogického klubu bola diskusia a tvorba inovatívnych didaktických materiálov 

z oblasti rozvoja finančnej a matematickej gramotnosti. V rámci stretnutia sme sa zameriavali na 

analýzu dramatizačných metód učenia a ich využitie pri simulácii každodenných situácií –reklamácie,  

vrátenie výrobku a prístup ku klientovi. Stretnutie bolo uzatvorené tvorbou pedagogického zhrnutia.  

 

Kľúčové slová: finančná gramotnosť, inovatívne metódy, modelové situácie. 

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

Hlavné body: 

2. Práca s odbornou literatúrou. 

3. Diskusia. 

4. Tvorba krátkej scénky – úloha a miesto simulácie v uvedenej téme. 

5. Záver a zhrnutie. 

 

Témy: Prepájanie teórie s praxou, rozvoj finančnej gramotnosti, tvorba inovatívnych metód. 

Program stretnutia: 
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1. Analýza odbornej literatúry – Simulačné a dramatizačné metódy. 

2. Diskusný kruh, zdieľanie nápadov. 

3. Aplikácia skúmaných tém, návrhy na aktivity. 

4. Adaptácia žiakov pri návrate do školy: „Ako zvládnuť návrat žiakov do školských lavíc“ 

webinár ŠPÚ, tipy na vhodné aktivity 

5. Záver a spísanie zhrnutia. 

 

12. Závery a odporúčania: 

 

Na základe aktivít, v rámci stretnutia, sme vytvorili nasledovné zhrnutie hlavných bodov 

dramatizačných metód:  

Dramatickú výchovu sme si charakterizovali ako učenie priamym prežívaním, získavaním životných 

skúseností spoločným riešením problémov nielen kogníciou, ale aj intuíciou a emóciami. Dramatická 

výchova nie je divadlo, ale je to systém hier a cvičení zameraných na komplexný rozvoj osobnosti. Je 

to tvorivý proces v skupine, v ktorom sa jednotlivec konaním učí rozumieť sebe i druhým. Je to 

učenie sa prostredníctvom zážitku. Pomocou týchto metód rozvíjame kľúčové kompetencie a 

upevňujeme v žiakoch  vlastnú identitu, čo je veľmi dôležitý fakt pre podporu zdravej finančnej 

gramotnosti žiaka, ktorá sa uplatňuje hlavne pri prijímaní rozhodnutí v oblasti finančných zdrojov. 

V neposlednej miere upevňujeme tiež kladný vzťah k umeniu a kultúrnemu dedičstvu. Pomáhame 

žiakom orientovať sa v sebe a jasne formulovať svoje myšlienky a bez strachu prezentovať svoje 

názory.  

 

Dramatické metódy tiež rozvíjajú schopnosti riešiť praktické problémy. Vďaka tvorivej dramatike si 

žiaci uvedomujú mravné dilemy, rešpektujú druhých ľudí a ich názory. Podrobujú svoje názory aj 

názory iných kritike a tým získavajú otvorenosť meniť svoje postoje a vyvíjať sa. Rozvíja zmyslové 

vnímanie. Rozvíja rytmus a improvizáciu. Využívanie metód tvorivej dramatiky na vyučovaní má 

zmysel preto, lebo rozvíjajú osobnosť žiaka ako jedinečnú i sociálnu bytosť. 

 

Jadrom metód tvorivej dramatiky je hra v roli. Hra v role má v dramatickej výchove veľa podôb. Pre 

dramatickú výchovu je kľúčové uplatnenie hry v role vo fiktívnych situáciách, ktoré obsahujú 

konflikt, problém, v ktorom hráč za postavu koná, teda koná s určitým zámerom. V našom prípade 

sme sa zamerali na konflikt so zákazníkom a vrátenie poškodeného tovaru. 

 

OPS asociačné obrázkové karty – podpora zdravého sebavedomia žiaka a rozvoj zručností dôležitých 

pre tvorbu správnych životných rozhodnutí. 

Biografická práca - osobný prístup je jednou z možností, ako sa naučiť viac o sebe samom, ako sa 

identifikovať a prepojiť minulosť, prítomnosť a budúcnosť, ako prepojiť spoločenské okolie s 



osobným životom, získať osobný pohľad a ciele. Prácou s týmito oblasťami človek sprístupní zdroje a 

dozvie sa o možnostiach, ako vytvoriť alebo pretvoriť koncepty vlastného života.  

Orientáciou na konkrétnej časovej osi je možné lepšie sledovať rozvoj jednotlivca. Sled činov a 

rozhodnutí človeka je možné lepšie pochopiť a je  jednoduchšie prijať za správne riešenie v 

konkrétnom čase a v konkrétnej situácii, aj keď by človek pri pohľade späť už konal inak. Týmto 

spôsobom sú aktuálny mentálny stav a aktuálne skúsenosti človeka viditeľnejšie a je ich možné 

jednoduchšie pochopiť. Z pohľadu kariéry jednotlivca je tento proces uvedomenia sa dôležitý na to, 

aby človek dokázal uskutočniť účinné úpravy a porozumel skrytým problémom a motívom v jeho 

živote. Cieľom biografickej práce je nájsť líniu vlastného života a rozvinúť ju aktívnym spôsobom. 

Účelom tejto aktivity je pomôcť žiakom uvedomiť si zdroje, ktoré majú, a pomôcť im vedieť ich 

využiť tým, že si spomenú na náročné situácie v minulosti a rozpamätajú sa na to, čo im pomohlo 

situáciu zvládnuť. Pri uskutočňovaní tejto činnosti si účastníci môžu uvedomiť ďalšie zdroje, ktoré 

majú. 

Ďalšie vhodné námety na využitie dramatizačných metód   : https://dobraskola.sk/dramaticka-

ekonomika/ 
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Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

 

 

Prior i tná os :  Vzdelávanie 

Špec if ický  c ieľ :  1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy 

reflektujúc potreby trhu práce 

Pri j ímateľ :  Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, 

Levice 

Názov projektu:  Prepojenie teórie s praxou – cesta k úspechu. 

Kód ITMS projektu :  312011ACP8 

Názov pedagogického k lubu:  Pedagogický klub finančnej a matematickej gramotnosti v 

bežnom živote- prierezové témy. 

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: učebňa INFO3 

Dátum konania stretnutia: 26.4.2021 

Trvanie stretnutia: od 15,00 hod do 18,00 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

1 Ing. Zuzana Volfová  SOŠTaS, Pod 

amfiteátrom 7, Levice 

2 Ing. Jana Bakovková  SOŠTaS, Pod 

amfiteátrom 7, Levice 

3 Ing. Anna Fraschová  SOŠTaS, Pod 

amfiteátrom 7, Levice 

4 Ing. Jarmila Bónová  SOŠTaS, Pod 

amfiteátrom 7, Levice 



5 Mgr. Ivana Libutková  SOŠTaS, Pod 

amfiteátrom 7, Levice 

6 PaedDr. Michaela Olleríny Dobrotková  SOŠTaS, Pod 

amfiteátrom 7, Levice 

 


