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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola analýza rôznych typov skupinovej práce a pojmotvorné ukotvenie 

danej témy. Skúseností sme si vymieňali počas diskusie a prostredníctvom názorných ukážok metód 

skupinovej práce a diskutovali sme o možnostiach implementácie týchto metód pri rozvoji finančnej 

a matematickej gramotnosti. Na záver stretnutia sme tvorili pedagogické odporúčanie. 

 

Kľúčové slová: skupinová práca, finančná gramotnosť, matematický gramotnosť, pojmotvorné 

ukotvenie. 

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

Hlavné body: 

1. Analýza odborných zdrojov. 

2. Diskusia. 

3. Skupinová práca. 

4. Záver. 

 

Témy: rozvoj finančnej gramotnosti, rozvoj matematickej gramotnosti, prepojenie teórie s praxou. 

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


Program stretnutia: 

 

1. Analýza odborných zdrojov – tvorba kľúčových slov. 

2. Zdieľanie INSERT značiek, diskusia. 

3. Skupinový brainstorming, zdieľanie pedagogických skúseností. 

4. Záver a tvorba pedagogického odporúčania. 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

V rámci stretnutia sme diskutovali o implementácii dialogických metód pri výuke matematiky 

a finančnej gramotnosti: 

 

Dialogické metódy sú metódy, ktoré predpokladajú slovnú interpretáciu medzi učiteľom a žiakmi – 

nielen dvojstrannú, ale i mnohostrannú, nielen jednosmernú ale i viacsmernú.  

 

Podstatou dialogických metód je rozhovor, dialóg, diskusia. Ich využitie  (aplikácia) umožňuje okrem 

plnenia základného vzdelávacieho cieľa uskutočňovať ďalšie ciele, a rozvíjať kľúčové kompetencie 

žiaka, ktoré by sa inak v rámci pedagogického procesu nerozvinuli. Pri výuke matematiky preto 

môžeme napríklad pomocou dialogických metód rozvíjať aj interpersonálne kompetencie, ktoré sú 

základnou zložkou finančnej gramotnosti.  

 

Príprava a riadenie dialógu 

 

Základom dialogickej metódy sú správne a presne formulované otázky. 

Zásady: 

- Učiteľ zvažuje cieľ každého dialógu. Ten vyplýva z cieľov vyučovacej hodiny. 

- Z cieľavedomosti vyplýva požiadavka udržania logickej a tematickej línie rozhovoru. Učiteľ 

udržiava povedomie žiakov o nadväznosti jednotlivých sekvencií rozhovoru. Učiteľ 

upozorňuje žiakov na zmysel rozhovoru, jeho cieľ a jeho vzťah k celej výučbe.  

- Nezabúdame žiakom nechať čas na premýšľanie. Učiteľ by nemal tlačiť na žiakov 

a vyžadovať odpovede. 

- Pri diskusii, ktorá prebieha v celom triednom kolektíve, učiteľ dbá na to, aby sa do diskusie 

zapojili všetci žiaci.  

- Nezabúdame na zhrnutie diskusie – nech to učiní žiak alebo učiteľ. 

 

Panelová diskusia : žiaci sú diváci,  odborníci sedia vpredu a diskutujú na určitú tému. Môžu 

odborníkov nahradiť žiaci, ktorí si pripravia stanoviska k riešeniu určitého problému. Panelová 



diskusia sa potom blíži k inscenačnej metóde (hranie rolí, dramatizácia a pod.). 

 

Princíp konferencie – žiaci prednášajú, diskutujú. 

 

Princíp brainstormingu- voľná tvorba a súčasne veľká produkcia nápadov, bez toho aby sa prihliadalo 

k ich kvalite či reálnosti. Dialóg je riadený základnou problémovou otázkou. Napr.: Ako si najlepšie 

ušetriť a ako si najefektívnejšie ušetrené peniaze uložiť (problémová otázka) a žiaci hovoria nápady, 

moderátor zapisuje na tabuľu. Bez kritiky, zapíšu sa všetky nápady. V ďalšej fáze dôjde 

k racionálnemu výberu. Jednou z foriem brainstormingu je brainwriting. Jeho podstata spočíva 

v písaní nápadov na lístky. 

 

Metóda mapovania mysli (mind mapping). Je užitočná hlavne v etape hľadania nápadov a ich prvom 

štruktúrovaní. Využíva spoluprácu pravej a ľavej hemisféry (id o zobrazenie mozgovej  činnosti a jej 

vizualizácie). Postup: doprostred papiera napíšeme podstatu problému, napríklad: Zrušenie zvonenia 

na našej škole?  Potom len stačí písať a kresliť to, čo prináša mozgová činnosť (záznam je možné 

uvádzať v smere hodinových ručičiek).Potom námety spracujeme do grafov alebo inej podoby. 

Pre ktorú metódu sa  rozhodneme, záleží od výsledkov diagnostiky triedy. 

Odporúčame vyššie uvedené prístupy k implementácii do pedagogického procesu. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: učebňa INFO3 

Dátum konania stretnutia: 7.2.2022 

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 

 

 

 


