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11. Manažérske zhrnutie: 
 

V rámci stretnutia klubu sme sa zamerali na výmenu skúseností, nápadov, kreovanie tvorivej dielne. 

V  tvorivej dielni sme prejavovali kreativitu a zdieľali sme nápady z oblasti rozvoja finančnej 

gramotnosti. Na záver stretnutia sme tvorili pedagogické odporúčanie. 

 

Kľúčové slová: finančná gramotnosť, tvorivá dielňa, kreativita. 

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

Hlavné body: 

1. Organizácia tvorivej dielne. 

2. Diskusia. 

3. Tvorba OPS. 

4. Záver. 

 

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

Program stretnutia: 

 

1. Skupinová práca – tvorba expertných tímov. 

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


2. Diskusný kruh. 

3. Tvorba OPS – Think- Pair- Share. 

4. Záver. 

13. Závery a odporúčania: 

 

 

V rámci tvorivej dielne sme vytvorili 2 návrhy na aktívne vyučovanie finančnej gramotnosti – 

Projektovo orientované vyučovanie a metóda CAF. V oboch prípadoch sme pracovali s našimi 

skúsenosťami ktoré sme obohacovali o vedomosti z odbornej literatúry. 

 

 rojektovo orientované v učovanie  

Ţiakom pri tejto metóde rozvoja predmetných gramotností zadávame viacero autentických úloh 

vedúcich k tvorbe praktického produktu – návrhu, modelu, nástroja, počítačovej simulácie a pod. 

Súčasťou projektu je písomná a alebo ústna správa sumarizujúca proces a prezentujúca výsledok.  

 

Zadefinovali sme si 3 typy projektov v závislosti od stupňa autonómie ţiaka:  

 projekt ako úloha – presne zadefinovaná štruktúrovaná úloha s určenými  

metódami riešenia  

 predmetový projekt – učiteľ zadefinuje tému v predmete, ktorá má byť  

riešená a špecifikuje určité metódy, ţiak si sám zadefinuje náplň projektu  

a navrhne postup riešenia  

 problémový projekt – autonómny projekt, v ktorom ţiak samostatne rieši  

problém.  

Projektovo orientované vyuţívame často v rámci odbornej praxe. Máme skúsenosti aj s rôznymi 

kombinovaými formami, napr.                                               s ktorým sú dobré 

skúsenosti v zahraničí.  

 

Problémovo a projektovo orientované vyučovania majú veľa spoločného, existuje však medzi nimi 

zásadná odlišnosť: projektovo orientované vyučovanie je viac zamerané na produkt a problémovo 

orientované vyučovanie na proces.  nými slovami, riešenie problému znamená nadobúdanie 

vedomostí a riešenie projektu znamená aplikáciu vedomostí.  

 

Vzhľadom na tieto rozdiely treba mať pri ich implementácii na pam ti cieľ, ktorý sledujeme a zváţiť 

vhodnosť tektorej metódy pri jeho dosahovaní.  

 

 



 

Odporúčame vyššie uvedené metódy, pretoţe ţiaci si prehlbujú vedomosti o pojmoch a štandardoch, 

projektoch, rozvíjajú reálne ţivé pracovné zručnosti a zvyky d leţité na celoţivotné učenie sa.  ajú 

moţnosť riešiť reálne problémy spoločnosti, stretávajú sa so skúsenými dospelými, vyuţívajú r zne 

technológie, majú moţnosť prezentovať sa mimo školu na verejnosti, pre mnohých študentov m ţe 

byť takéto vyučovanie menej nezáţivné a motivujúce v porovnaní s tradičným. 

 

Druhá odporúčaná metóda: Zober do úvahy všetky faktory         onsider  ll  actors   

                   (Bloomova taxonómia): porozumieť, analyzovať, hodnotiť  

          aplikácia učiva, upevňovanie  

                        

Aktivita radi pouţívame, keď potrebujeme podporiť rozmýšľanie ţiakov nad všetkými faktormi, ktoré 

m ţu ovplyvniť rozhodnutie, napríklad keď diskutujeme o vhodnosti úveru. Vhodná je na prácu v 

skupine. 

 lohy: 

- ţiaci pracujú v skupinách, identifikujú a prezentujú faktory, ktoré m ţu  

ovplyvniť rozhodnutia pozitívnym a negatívnym smerom a ďalšie zaujímavé skutočnosti podporujúce 

rozhodnutie.  ktivitu je moţné r zne upraviť.  edna z moţností je, ţe v určitých časových 

intervaloch si skupiny svoje riešenia posúvajú medzi sebou, aby kaţdá skupina čítala produkt inej 

skupiny a mohla do neho doplniť svoje stanovisko.  nou moţnosťou je postup navrhnutý v príklade 

na túto aktivitu.  

 

Odporúčame pokračovať v aktivitách tvorivej  dielne. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Učebňa INFO3 

Dátum konania stretnutia: 13.6.2022 

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

  

 

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 

 

 

 


