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10. 

Úvod: 

Stručná anotácia 

Písomný výstup pedagogického klubu Svet čísel, financií a technológií vychádza z potrieb členov 

klubu a činnosti klubu za obdobie prvého polroka školského roka 2020/2021. Členmi klubu sú 

vyučujúci predmetov: matematika, administratíva a korešpondencia, informatika, aplikovaná 

informatika, geografia, telesná a športová výchova, biológia, biológia a starostlivosť o zdravie. 

Písomný výstup pedagogického klubu zahŕňa pracovné listy pre žiakov, ktoré rozvíjajú matematickú 

gramotnosť, finančnú gramotnosť, IKT zručnosti, kreativitu žiakov.  Je zameraný na zmeny vo 

vyučovacom procese na Strednej odbornej pedagogickej škole sv. Cyrila a Metoda 

v Košiciach. Výučbou predmetov pedagogického klubu žiaci nadobúdajú vedomosti a zručnosti aj 

v oblasti digitálnych technológií, ktoré následne pomôžu aj pri rozvíjaní matematickej a finančnej 

gramotnosti. 
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• rámcové učebné plány 

• profil absolventa 

• kompetencie 

• národný štandard finančnej gramotnosti (NŠFG) 

• PISA testy 

• koncepcia tradičného vyučovania 

• moderné metódy vo vyučovaní 

• projektové vyučovanie 

• problémové vyučovanie 

• pojmové mapovanie 

 

 

Zámer a priblíženie témy písomného výstupu 

 

Zámerom stretnutí je prehlbovanie  a obohatenie vedomostí  členov pedagogického klubu výmenou  

ich  skúseností, rozvíjanie ich kompetencie,  aj získavanie nových poznatkov v oblasti finančnej, 

matematickej gramotnosti a IKT zručností, aj v rámci  moderných metód vyučovania.  

 

 

 

 

 

 

 

Jadro: 

Popis témy/problém 

 

Počas stretnutí členovia analyzovali témy a rámcový program stretnutí.  

 

Počas prvých dvoch stretnutí sa členovia pedagogického klubu venovali obsahovým a výkonovým 

štandardom jednotlivých predmetov. V diskusiách členovia klubu prispeli k možnosti využitia 

návrhov na tvorbu pracovných listov v súvislosti s prepojením teórie s praxou a uplatnením 

východiskových charakteristík vo svojich predmetoch. Na základe bližšej charakteristiky daných 

predmetov, môžu pedagógovia prehĺbiť medzipredmetové vzťahy so zameraním na matematickú 

gramotnosť, finančnú gramotnosť a IKT zručnosti. 

Tretie stretnutie bolo prínosné z hľadiska bližšieho oboznámenia sa s obsahom prierezových tém: 

environmentálna výchova a ochrana života a zdravia  prostredníctvom rozvíjania IKT zručnosti cez 

digitálne technológie – práca na počítači - práca s internetom – vyhľadávanie videí, práca s videom.  

Štvrté stretnutie bolo prínosné z hľadiska bližšieho oboznámenia sa s témami NŠFG, 

s implementáciou  finančnej gramotnosti do vyučovania - s využitím heuristickej metódy, či ďalších 

metód a foriem práce vo vyučovaní, ale aj s návrhmi využitia nástrojov IKT (on-line kalkulačky) vo 

vyučovaní. Stretnutie členov klubu prispelo k vzájomnému učeniu sa medzi sebou, k výmene 

skúseností pri tvorbe, práci a využití pracovného listu. Členovia klubu pracovali do najbližšieho 

stretnutia aj na aplikačnej úlohe: tvorbe úloh zameraných na rozvoj finančnej gramotnosti v 

jednotlivých predmetoch a ich prezentácii pomocou interaktívnych pomôcok – interaktívnej 

tabule.  

Na piatom a šiestom stretnutí, ktoré sa venovalo témam: Analýza úloh testov PISA a Analýza 

výsledkov testovania PISA bolo pre členov klubu prínosné z hľadiska oboznámenia sa s úlohami 

testov PISA zameranými na rôzne vedomostné úrovne v oblasti matematickej gramotnosti, ale aj 

v oblasti finančnej gramotnosti  na plánovanie a hospodárenie, peniaze a finančné transakcie, 

finančné prostredie. Stretnutie členov klubu prispelo k vzájomnému učeniu sa medzi sebou, k výmene 

skúseností pri príprave pracovných listov. 



Na siedmom stretnutí klubu sa pozornosť venovala najmä objasneniu, histórii a rozboru  koncepcie 

tradičného vyučovania, reformného a moderného vyučovania. Poukázalo sa na výhody a nevýhody 

tradičného vyučovania  a na porovnanie tradičného a inovatívneho vyučovania. Na tomto stretnutí 

členovia klubu po diskusii pracovali na aplikačnej úlohe, ktorá spočívala v návrhu popisu vybraného 

učiva z daného vyučovacieho predmetu – biológia, biológia a starostlivosť o zdravie, geografia, 

telesná a športová výchova, matematika, administratíva a korešpondencia, informatika a aplikovaná 

informatika s využitím vlastných skúseností a porovnaním vyučovania tradičnou a inovatívnou 

formou.  

Ôsme stretnutie klubu bolo zamerané na objasnenie a rozbor inovatívnych aktivizujúcich metód 

problémového vyučovania, projektového vyučovania a pojmového mapovania. Časť stretnutia bola 

venovaná aj  prezentácii  vzájomných skúsenosti z uplatňovania týchto metód vo vyučovacom 

procese.  

Deviate stretnutie bolo venované predstaveniu systému počítačom podporovaného laboratória IP 

Coach Lab. Časť stretnutia bola zameraná na predstavenie práce so sondami pH a NO3- rôznymi 

metódami merania a prostredníctvom videoukážok.  

Na poslednom stretnutí pedagogického klubu bol obsah stretnutia zameraný na špecifikáciu 

moderných metód vhodných pre predmet geografia, pozornosť sa venovala motivačnej metóde –  

predstaveniu  virtuálneho glóbusu Google Earth  a jeho využitiu vo vyučovaní geografie. Časť 

stretnutia bola venovaná aj  prezentácii  vzájomných skúsenosti z uplatňovania tejto metódy vo 

vyučovacom procese. V priebehu stretnutia členovia pracovali  na aplikačnej úlohe, ktorá spočívala 

v tvorbe vlastného projektu – prezentácie v online verzii programu Google Earth so zameraním na 

svoj predmet. Prezentácia mala  obsahovať aspoň 7 položiek – rôznych miest na zemeguli.  

 

 

V rámci písomného výstupu pedagogického klubu boli v prvom polroku činnosti klubu vyhotovené 

nasledujúce materiály: 

• pracovné listy pre žiakov na rozvoj finančnej, matematickej gramotnosti a IKT zručností na 

predmety informatika, matematika, biológia, geografia, telesná a športová výchova 

 

 

 

 

 

 

 

Záver: 

Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 

 

Finančnú, matematickú gramotnosť je nutné realizovať aj v rámci medzipredmetových vzťahov 

s prepojením na už získané poznatky a vedomosti. V diskusiách sme dospeli k tomu, že je nutné 

zvyšovať úroveň finančnej gramotnosti aj IKT zručností žiakov.  

 

Členom klubu odporúčame: 

• implementovať finančnú gramotnosť do vyučovania s využitím heuristickej metódy, či 

ďalších metód a foriem práce vo vyučovaní, ale aj s návrhmi využitia nástrojov IKT 

(on-line kalkulačky) vo vyučovaní 

• finančné vzdelávanie realizovať pomocou digitálnych technológií 

• postaviť finančné vzdelávanie na zručnostiach potrebných pre praktický život (rozvíjať 

zručnosti pre uplatnenie v živote) 



• pripraviť aktivity, kreatívne problémové úlohy, ktoré umožňujú žiakom relatívne 

autentický zážitok finančnej situácie a ktoré vedú k osvojeniu stratégií zodpovedného 

rozhodovania 

 

• zaradiť prácu s videami ako súčasť vyučovacích hodín v predmetoch biológia, biológia 

a starostlivosť o zdravie 

• pozorne sledovať a analyzovať obsah videí 

• vedieť aplikovať získané informácie z videí do práce so žiakmi, rozvíjať IKT zručnosti 

u žiakov 

• aktívne spolupracovať pri plnení vytýčených úloh a cieľov výmenou skúseností 

z pedagogickej praxe a vzájomnou inšpiráciou 

• aplikovať finančnú a matematickú gramotnosť a využitie IKT zručností do 

jednotlivých predmetov, zahrnúť tieto zručnosti a gramotnosti do tvorby pracovných 

listov v podmienkach SOŠPg sv. Cyrila a Metoda v Košiciach so zámerom zlepšiť 

matematickú gramotnosť, finančnú gramotnosť a IKT zručnosti 

• vytvárať u žiakov  na vyučovaní aj priestor na rozvoj tvorivosti, kritického myslenia a ďalších 

sociálnych zručností pri inovatívnom prístupe k vyučovaniu 

• využívať vo všetkých predmetoch rôzne webové portály na prácu s aktivizujúcimi metódami, 

interaktívne didaktické pomôcky v priestoroch školy a tým rozvíjať aj digitálne zručnosti 

• využívať inovatívne aktivizujúce vyučovacie metódy vo vyučovacích predmetoch na 

hodinách so žiakmi 

• zaraďovať  čo najefektívnejšie do vyučovania aj metódy problémového vyučovania – 

brainstorming, situačné metódy, inscenačné metódy, ale aj projektovú metódu  a pojmové 

mapovanie 

• podľa možností  a obsahu vyučovania predmetu biológia budú využívať prezentovanú  

kolometrickú metódu merania pH 

• využívať  priebežne  podľa možností a obsahu vyučovania  svojho predmetu online verziu 

programu Google Earth vo vyučovaní 

• zakomponovať vyhotovené pracovné listy do výchovno-vzdelávacieho procesu  

• preferovať moderné vyučovacie metódy, ktoré majú aktivizujúci vplyv na žiaka a viac 

využívať inovatívne prístupy, ktoré majú motivujúci charakter a rozvíjajú tvorivosť a 

samostatnosť v myslení, ako aj tímovú spoluprácu  
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