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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola prezentácia a diskusia na tému využitia brainstormingových 

metód pri rozvoji finančnej a matematickej gramotnosti žiakov. Spoločne sme diskutovali o 

jednotlivých metódach brainstormingu a o možnostiach jeho implementácie pri rozvoji predmetnej 

gramotnosti. Stretnutie sme ukončili tvorbou pedagogického odporúčania. 

 

Kľúčové slová: brainstormingové metódy, finančná gramotnosť, matematická gramotnosť.  

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

Hlavné body: 

1. Prezentácia od koordinátora klubu. 

2. Diskusia. 

3. Tvorba brainstormingu. 

4. Záver a zhrnutie. 

 

Témy: inovatívne metódy vo vzdelávaní, finančná gramotnosť, prepájanie teórie s praxou. 

Program stretnutia: 

http://www.sosts-levice.sk/prepojenie-teorie-s-praxou/
http://www.sosts-levice.sk/prepojenie-teorie-s-praxou/


 

1. Interaktívna prezentácia – metódy brainstormingu. 

2. Diskusný kruh – zdieľanie návrhov na jednotlivé metódy. Zdieľanie skúseností. 

3. Praktický brainstorming. 

4. Záver. 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Výber z praktických aktivít v rámci stretnutia- Brainstorming nápadov na tému sprevádzania vo 

finančnom vzdelávaní: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvorili sme brainstorming na tému finančných cieľov, vyskúšali sme si techniku aplikovateľnú na 

vyučovaní. 

Námety na brainstorming v oblasti finančnej gramotnosti, ktoré vzišli z diskusie: 

1.Čo znamená  slovo... (úrok, jednoduché úrokovanie....) 

2. Čo by ste urobili, keby ste boli .... (vedúcim, zodpovedným za činnosť ...) 

3.Ako by ste dokázali získať peniaze na podnikateľský projekt? 

4. Ktoré problémy v našej obci považuješ za najväčšie? 

5. Čo by bolo potrebné v najbližšej dobe rozvíjať? 

6. Čo myslíte, ako funguje.... 

7. Čo vám napadne, keď počujete slovo spotrebiteľský úver ? 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V praxi sa využíva niekoľko rôznych variantov brainstormingu, patria sem: 

• Písaný brainstorming (hárok papiera putuje od jedného účastníka k druhému, ktorý 

napíšu svoj návrh) 

• Otázkový brainstorming (podstatou je vyprodukovať čo najviac otázok týkajúcich sa 

danej témy) 

• Pingpongový brainstorming (je určený dvom účastníkom, ktorý podávajú svoje návrhy a 

hodnotia ich) 

• Hobo metóda (preštudovanie daného problému – samoštúdium) 

• Gordonova metóda (hľadanie riešenia problému) 

 

Využívanie brainstromingu v praxi patrí medzi populárne skupinové rozhodovania. Do 

brainstormingu sú vyberaní odborníci z rôznych oblastí, disciplín, smerov a odvetví. Pokiaľ ide o 

odbornosť ukázalo sa, že neodbornosť, ale pritom dobré pochopenie problému pomáha pri vzniku 

netradičných, originálnych, neraz až bláznivých nápadov, ktoré prispievajú k inováciám najvyšších 

rádov. Typický tím brainstormingu je zložený prevažne zo 4 – 12 osôb. Menšie množstvo účastníkov 

sa neuplatňuje z dôvodu znižovania množstva rôznorodosti nápadov. A väčšie množstvo ako 12 je 

ťažké moderovať v zmysle pravidiel brainstormingu. 

Základné zásady praktizovania brainstormingu v praxi: 

1. Nekritizovať ( 

2. Originalita (Atmosféra by mala byť taká, aby podporovala tvorbu najnezvyčajnejších 

nápadov).  



3. Inšpirácia (Účastníci brainstormingu by mali nápady iných pokladať za živnú pôdu pre 

tvorbu svojich originálnych nápadov). 

4. Množstvo (Množstvo nápadov je dôležitejšie ako by sa na prvý pohľad zdalo. Kvantita 

zvykne prerásť do kvality. Čím viac nápadov vznikne, tým je väčší predpoklad, že sa medzi nimi 

nájdu aj využiteľné nápady. ) 

 

Odporúčame vyššie uvedené materiály a metódy brainstormingu k implementácii do pedagogického 

procesu. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: učebňa INFO č.3 

Dátum konania stretnutia: 31.5.2021 

Trvanie stretnutia: od 15,00 hod do 18.00 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

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 

 

 


