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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola diskusia k výstupom pedagogického klubu, zdieľanie 

pedagogických názorov a postojov a výmena OPS. Súčasťou stretnutia bola aj cielená reflexia a na 

záver stretnutia sme tvorili pedagogické zhrnutie. 

 

Kľúčové slová: finančná a matematická gramotnosť, výstup pedagogického klubu. 

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

Hlavné body: 

1. Reflexia. 

2. Diskusia. 

3. Výmena OPS. 

4. Záver. 

 

Témy:Prepojenie teórie s praxou, rozvoj finančnej a matematickej gramotnosti. 

Program stretnutia: 

 

1. Reflexia – študijné skupiny. 

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


2. Diskusia – buzzgroups. 

3. Výmena OPS. 

4. Záver a tvorba odporúčania.  

13. Závery a odporúčania: 

 

 

Počas stretnutia sme predstavili niekoľko OPS z predmetnej oblasti, z niektorých prinášame krátke 

ukáţky: 

OPS – aplikácia problémových úloh. 

Našou OPS v tejto oblasti (riešenie problémových úloh) je, ţe z hľadiska rozvoja finančnej 

gramotnosti ţiakov dochádza: 

- K učeniu sa v súvislostiach, ţiak sa neučí izolované fakty, ale spája si jednotlivé pojmy 

a rozširuje si okruh pojmov z danej témy,  

- Učí sa spolupracovať, prebieha rovesnícke vzdelávanie,  

- Ţiak je v pozícii bádateľa a uplatňuje heuristické princípy,  

- Ţiak sa učí vytvárať rozbor situácie, označí kľúčové pojmy,  

- Efektívne pracuje s informáciami, pracuje s niekoľkými zdrojmi, vyhodnocuje kvalitu 

získaných informácií, zvyšuje úroveň kritického myslenia. 

Algoritmy a heuristiky sú určité scenáre postupov , organizovanie myslenia a riešenia problémov za 

účelom efektívnejšej , racionálnejšej práce. Konkrétne v praxi je poţiadavkou učiť deti algoritmické 

ako aj heuristické metódy, aby ich práca pri myslení a riešení problémov bola efektívnejšia. Poznáme 

štyri  spôsoby ako sa učiť :  

a) pokusom a omylom 

 b) podmieňovaním  

c) algoritmy- predpisy činností, riešenia problémov, ktoré sú stále konvergentné a pri uplatnení vedú 

k riešeniu úlohy 

 d) heuristiky – metódy ,predpisy činností a postupov, pri ktorých je potrebné riešiť tvorivé úlohy, t. j. 

v postupe sú kroky ,kde sa uplatňuje divergentné myslenie. Heuristika je metodológia tvorivého 

riešenia problémov 

 

Pre podporu predmetných gramotností je dôleţité ţiakov motivovať a zvoliť primerané formy práce. 

Je vhodné, aby ţiaci na vyučovaní pracovali viac samostatne, ale v rámci svojej skupiny sa mohli 

úspešne realizovať, alebo boli členmi tímu. Ţiaci v rámci skupinovej práce medzi sebou komunikujú, 

analyzujú, hodnotia a obhajujú výsledky svojej práce.  

 

OPS – aplikácia matematického modelovania 



 

Matematické  modelovanie je efektívnym spôsobom rozvoja matematického myslenia. Ţiaci majú 

občas problém s tvorbou samotného modelu- tzv. separovaného  modelu popisujúceho realitu. 

Aplikácia matematiky a tvorba abstraktného modelu rozvíja kreativitu ţiaka a schopnosť analyzovať 

a automatizovať procesy. Najlepšie výsledky ţiaci dosahovali pri modelovaní prostredníctvom 

vyučovania v dvoch cykloch s posilnením spätnej väzby.  Podľa štátneho vzdelávacieho programu je 

tvorba modelov priamo zadefinovaná v rámci obsahového štandardu. Je dôleţité vyuţívať rôzne typy 

modelov: aritmetický, grafický, algebraicko - analytický, kombinovaný. Výber typu závisí od 

charakteru vstupných informácií a od problémovej situácie. Najjednoduchšie separované modely si 

môţeme vytvoriť len pomocou pera a papiera,  napríklad zapísaním predpokladov a zostavením 

rovnice. Matematické modelovanie vo svojej pedagogickej  práci so ţiakmi vyuţívame ako výborný 

nástroj na riešenie problémových situácií a  na rozvoj kritického myslenia. V rámci diskusie by sme 

radi načrtli aj  spôsob výučby v dvoch cykloch ( reflektívne učenie), ktoré odstraňuje nedostatky 

výučby v jednom cykle (metóda, ktorou sa sústredíme len na  chybu a snaţíme sa ju eliminovať). Pri 

výučbe v dvoch cykloch pracujeme s chybou a opakovane vyuţívame spätnú väzbu.  

Odporúčame pokračovať v uvedených aktivitách, tvoriť OPS, zdieľať a  postupne ich analyzovať. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: učebňa INFO3 

Dátum konania stretnutia: 24.1.2022 

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 OllerínyDobrotková  SOŠTaS, Pod 

amfiteátrom 7, Levice 

 

 

 


