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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Kľúčové slová: finančná gramotnosť, čitateľská gramotnosť, metodické listy, interaktívne pracovné 

listy 

 

Stretnutie klubu bolo zamerané na návrh obsahu metodických listov  a pracovných listov pre  odborné 

predmety a odborný výcvik zamerané na rozvoj čitateľskej a finančnej gramotnosti.  

 

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

 

Hlavné body: 

 obsah metodických listov, 

 interaktívne pracovné listy,  

 návrh tém pre implementáciu NŠFG, 

 diskusia k návrhom  

 

Téma stretnutia:  Metodické listy I. 

 

Zhrnutie priebehu: 

Na základe predchádzajúceho stretnutia pedagogického klubu sa členovia rozhodli vytvoriť databázu 

metodických materiálov zameraných na rozvoj finančnej a čitateľskej gramotnosti. Aby bola databáza 

jednotná bolo potrebné zjednotiť si obsah jednotlivých metodických listov a následne aj formu 

pracovných listov. 

Členovia sa rozhodli, že sa pri príprave pracovných listov zamerajú hlavne na interaktívne pracovné 

listy. Interaktívne pracovné listy obsahujú predovšetkým úlohy, cvičenia, ktoré umožňujú žiakom 

samostatne pracovať, logicky uvažovať a nepochybne vyžadujú ich sústredenú pozornosť a umožňujú 

žiakom využívanie informačno-komunikačných technológií a tým rozvíjať aj informačnú 

gramotnosť. Využívanie IKT pri vypracovávaní zasa zvyšuje ich atraktívnosť. Vyučujúci ich môžu 

podľa potreby využiť aj v rámci dištančného vzdelávania.  

https://soustlmace.edupage.org/text/?text=text/text64&subpage=2
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Vyučujúci sa rozdelili do dvojíc podľa úrovne zručností pri využívaní IKT a skúsenosťami v tvorbe 

interaktívnych pracovných listov. Každá dvojica si vybrala jednu z tém NŠFG ktorú bude v rámci 

predmetov vhodne implementovať do pracovných listov v rámci odborných predmetov a aj 

odborného výcviku. 

V rámci diskusie koordinátorka upozornila členov klubu, že by pri tvorbe pracovných listov mali 

dodržať určité zásady: 

- pracovné listy musia zodpovedať zámerom a obsahu učebných osnov a vzdelávacích 

štandardov, 

- v pracovných listoch musí byť dodržaná zásady primeranosti (odbor, ročník), 

- úlohy by mali zabezpečovať aplikáciu teoretických vedomostí do praxe, 

- odstupňovanie náročnosti práce – k precvičovaniu zložitej úlohy potrebujú žiaci viac ako 

jeden príklad, 

- prvé úlohy a otázky majú byť jednoduchšie, aby žiaci nadobudli sebadôveru, 

- formulovať úlohy jednoznačne a zrozumiteľne, 

- dbať na to, aby aspoň posledná otázka bola otvorená, aby žiaci mohli prejaviť svoju tvorivosť, 

- vytvoriť čo najzaujímavejšie pracovné listy, 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Závery: Pracovné listy odľahčenou formou aktivizujú a zapájajú žiakov do vyučovacieho procesu. 

Majú široké uplatnenie vo všetkých etapách učebného procesu ako vhodný doplnok, podpora, 

prípadne aktualizácia informácií základného učebného zdroja. Rovnako sú vhodným doplnkom pri 

dištančnom vzdelávaní. Úlohy v pracovných listoch by mali hlavne zabezpečovať aplikáciu 

teoretických vedomostí do praxe a mali by byť primerané podľa toho o aký odbor – učebný alebo 

študijný sú určené a samozrejme pre ktorý ročník.  

 

Odporúčania: 

Vypracovanie interaktívnych pracovných listov pre vybrané témy z NŠFG  a pre konkrétne odbory. 

Získanie skúseností z využívania interaktívnych pracovných listov. Spätná väzba od žiakov.   
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia:  Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače 

Dátum konania stretnutia:  06.10. 2020 

Trvanie stretnutia: od 13:50 hod do 16:50 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 Ing. Jana Hollá  SOŠ technická Tlmače 

2 Bc. Šefan Nap  SOŠ technická Tlmače 

3 Bc. Miroslav Bernát  SOŠ technická Tlmače 

4 Bc. Róbert Lacko  SOŠ technická Tlmače 

5 Mgr. Alexander Gábor  SOŠ technická Tlmače 

 

 

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1    



 
 


