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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bolo pojmotvorné ukotvenie a diskusia na tému projektovej vyučovacej 

metódy a jej vplyvu na rozvoj finančnej a matematickej gramotnosti. Spoločne sme na predmetnú 

tému diskutovali, zdieľali naše pedagogické skúsenosti a na záver stretnutia sme tvorili pedagogické 

odporúčanie. 

Kľúčové slová: pojmotvorné ukotvenie, projektová metóda, finančná gramotnosť, matematická 

gramotnosť. 

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

Hlavné body: 

1. Analýza odbornej literatúry. 

2. Diskusia. 

3. Výmena OPS. 

4. Záver. 

 

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

Program stretnutia: 

 

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


1. Spoločný rozbor  odbornej literatúry. 

2. Diskusia – aktívne učenie sa 

3. Výmena OPS – snehová guľa. 

4. Záver a tvorba pedagogického odporúčania. 

13. Závery a odporúčania: 

 

Zhrnutie z tvorby  a diskusie prebiehajúcej na stretnutí – projektové vyučovanie a jeho implementácia 

pri rozvoji matematickej gramotnosti: 

Projektové vyučovanie je v odbornej literatúre chápané r znymi autormi r zne – niekedy ako metóda 

výučby, inokedy ako organizačná forma vyučovania a stretnúť sa m ţeme aj označením ako 

výchovno-vzdelávacia stratégia. Kľúčovým pojmom je pre nás projekt.  

Projekt predstavuje sofistikovanú úlohu zameranú na praktický produkt s jedinečným riešením, ktoré 

vyţaduje od ţiaka autorský vklad.  

Hlavným znakom projektového vyučovania je prebratie zodpovednosti za riešenie projektu ţiakmi, 

pričom ţiaci si majú moţnosť sami voliť, ako splnia projektovú úlohu a v rámci skupiny si zvolia, akej 

konkrétnej činnosti sa budú venovať. Ide teda o metódy výučby, ktorá rešpektuje individuálne potreby 

ţiaka.  alším typickým znakom projektu je výrazná medzipredmetovosť a taktieţ prepojenosť s 

realitou. Projektové vyučovanie tak vytvára priestor pre efektívnu integráciu poznatkov a prepojenie 

na rozvoj kľúčovým kompetencií ţiaka. 

Súčasťou projektu je potreba samostatného objavovania poznatkov ţiakmi počas riešenia danej úlohy. 

 a základe uvedeného vyplýva, ţe projektové vyučovanie nie je ţiacky referát, pri ktorom ţiaci 

vyhľadávajú na zadanú tému informácie na internete a spracúvajú ich do výslednej prezentácie alebo 

plagátu  nie je to reálny produkt zo ţivota , ani zadanie samostatnej alebo skupinovej aplikačnej úlohy 

po predošlom výklade učiteľa  ţiaci nemusia objavovať nové poznatky , či inej úlohy, pri ktorej ţiaci 

nemajú moţnosť individuálnej voľby činnosti v rámci riešenia  výstup očakáva, ţe všetci ţiaci budú 

kresliť, písať, programovať a pod. .  

 a základe našej OPS: 

Riešenie projektu pozostáva zo štyroch fáz a spravidla zah  a nasledovné prvky:  

  brainstorming moţných riešení problému, 

  identifikáciu tém určených na zber informácií, 

  rozdelenie zodpovedností za zber informácií, 

  časový manaţment, 

  vyhľadávanie informácií relevantných k problému alebo danej otázke,   syntéza získaných dát, 

  spoločné rozhodovanie o  alšom riešení projektu, 

  vývoj výsledného produktu, 

  prezentácia výsledkov práce ţiakov.  

 



Príklad projektovej práce z predmetnej oblasti: Tvorba matematických modelov 

Ţiak skúmal závislosť – dĺţku slnečného svitu a globálne slnečné ţiarenie. Vytvoril model závislosti 

medzi týmito veličinami, ktorý predstavuje reálne aspekty efektívnosti fotovoltického systému 

v regiónoch  Slovenska. 

 ázov: Korelácia medzi dvoma významnými veličinami pri zisťovaní efektívnosti fotovoltického 

systému. 

Ţiak m ţe svoju prácu publikovať a tento faktor m ţe tieţ ţiakov motivovať zaoberať sa riešením 

rôznych problémov z reálneho sveta pomocou tvorby matematických modelov. 

Krátka ukáţka z OPS 

Correlation between 2 important values ( quantities ) in design of photovoltaic powerplant. 

Preview of work  - Abstract. 

Name and surname of author : 

Slovakia 

Time of daylight , measured in months : march , may , june ( in hours )  (maximal values ) 

2;5 2;7 

2;10 1;0 

1;3 2;6 

3;6 1;1 at  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

- d kaz existencie vzťahu medzi dvoma hodnotami, ktorý nie je náhodný.  

Riešenie úlohy prebieha prostredníctvom zadávania hodn t do aplikácie, ktorá prevedie výpočet. 

Výsledok interpretujeme na základe výstupov zo softvéru, ktorý modelu prírodný jav a popisuje ho 

prostredníctvom stochastiky. 
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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, 
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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: 4.4.2022 

Trvanie stretnutia: od15,00hod do18,00hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 
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6. PaedDr. Michaela OllerínyDobrotková  SOŠTaS, Pod 
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