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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Implementácia prírodovednej gramotnosti do vyučovacích predmetov elektronika, 

diagnostika automobilov, technológia a odborný výcvik zahrňuje interakciu medzi 

požiadavkami spoločnosti a kompetenciami žiakov SOŠ automobilovej v Košiciach. 

Kompetencie v oblasti prírodovednej gramotnosti sa postupne zameriavajú od najnižšej 

úrovne až po najvyššiu. Dôraz sa kladie  na využitie vedomostí  a zručností  v praktickom 

živote, ako aj na prepojenie s rozvojom priemyslu vo väzbe na profesijnú orientáciu žiakov.  

Na druhom stretnutí sme sa zaoberali  analýzou a následnou syntézou výsledkov testovania 

PISA pre prírodovednú gramotnosť s dôrazom na elektro oblasť. Postupne sme si 

zanalyzovali testovanie PISA a vymenili skúsenosti z vlastnej vyučovacej činnosti.  
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

 

Štúdia  PISA sa na Slovensku začala realizovať až od roku 2003 a uskutočňuje pravidelne v 

trojročných cykloch. Prírodovedná gramotnosť bola hlavnou testovanou oblasťou v rokoch 

2006 a 2015. V roku 2006 sme dosiahli výkon na úrovni 488 bodov (priemer krajín OECD 

bol 500) a v roku 2015 to bolo 461 bodov (OECD priemer bol 493).  

Výsledky slovenských žiakov majú pokračujúci trend znižovania výkonov, a to nielen v 

oblasti prírodovednej gramotnosti, ale aj v ostatných testovaných oblastiach – matematickej 

a čitateľskej gramotnosti1. 

.  

                                                           
1 https://www.nucem.sk/dl/3482/NS_PISA_2015.pdf 
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Priemerné dosiahnuté skóre SR a krajín OECD v prírodovednej gramotnosti  
v jednotlivých cykloch štúdie PISA 

 

Uvedomujeme si, že je nevyhnutné neustále vzdelávanie pedagogických zamestnancov aj 

žiakov školy. 

Rozvoj prírodovednej gramotnosti je nevyhnutnou súčasťou vzdelávania v jednotlivých 

predmetoch, preto je potrebné prehĺbiť všetky úrovne smerom od kontextu (situácie) cez 

vedomosti (obsah), kompetencie (postupy, procesy) a postoje až k hodnoteniu situácie.  

Dosiahnutie všetkých štyroch úrovní prírodovednej gramotnosti  je možné len určitým 

postupným osvojovaním si prírodovedných kompetencií. 

1. Vysvetliť javy vedeckým spôsobom  

- Rozpoznať, ponúknuť a vyhodnotiť vysvetlenia širokej škály prírodných a 

technických javov 

2. Navrhnúť a vyhodnotiť prírodovedný výskum 

- Popísať a zhodnotiť prírodovedný výskum a navrhnúť vedecký spôsob riešenia na 

položené otázky 

3. Interpretovať získané údaje a dôkazy vedeckým spôsobom 

- Analyzovať a vyhodnotiť údaje, tvrdenia a argumenty v rôznych formách a 

vyvodenie  primeraných vedeckých záverov 

 



Študenti SOŠ automobilovej by mali disponovať definovanými  prírodovednými 

kompetenciami, ktoré budú  potrebovať v súčasnom, či budúcom osobnom i profesijnom 

živote.2  

 

Na pedagogickom klube sme sa venovali aj analýze súčasného stavu výučby, výmene 

skúseností, ako rozvíjať u žiakov jednotlivé bádateľské spôsobilosti, najmä schopnosti 

pozorovať, merať, experimentovať, spracovať namerané údaje vo forme tabuliek a grafov. 

Súčasťou týchto spôsobilostí sú aj manuálne a technické zručnosti žiaka, schopnosť 

formulovať hypotézy, tvoriť závery a zovšeobecnenia, interpretovať údaje a opísať ich 

vzájomné vzťahy. 

Za dôležitý faktor rozvoja prírodovednej gramotnosti žiakov považujeme najmä aplikáciu 

bádateľských aktivít s využitím počítača do predmetov a laboratórnych cvičení a na 

konkrétne experimenty v elektrotechnike.  

Diskutovali sme o tom, kde a akou formou zakomponovať v odbornom výcviku  aplikáciu 

návodov cvičení do konkrétneho experimentu. Žiak musí z prečítaného textu zvládnuť 

časovú, priestorovú, aj praktickú realizáciu experimentu.  

 

                                                           
2 https://zuch.sk/wp-content/uploads/Miklovi%C4%8Dov%C3%A1_PISA.pdf  

https://zuch.sk/wp-content/uploads/Miklovi%C4%8Dov%C3%A1_PISA.pdf


13. Závery a odporúčania: 
 

Predmety klubu odborných zručností – elektro sú  špecifické v tom, že ich cieľom je  hlbšie 

pochopenie prírodných procesov, ktoré má byť dosiahnuté aplikovaním vhodných.  aktivít 

zameraných na  riešenie problémov prostredníctvom bádania3. Potrebné je  dôraz klásť aj 

na rozvoj  kritického, analytického myslenia ako aj na učenie sa v súvislostiach a to cez 

výber vhodných výučbových stratégií.   

Každá z pedagogických činností učiteľa  a majstra odborného výcviku si v týchto 

predmetoch vyžaduje značnú pozornosť vzhľadom na dôraz na prelínanie kognitívnych 

schopností žiakov s ich praktickými schopnosťami. 

Pedagógom sa pre rozvoj prírodovednej gramotnosti žiakov odporúčajú nasledovné 

odkazy.4,5    
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3 https://www.statpedu.sk/files/articles/nove_dokumenty/ucebnice-metodiky-

publikacie/badatelske-aktivity/01cast_a_web.pdf  

4 https://zuch.sk/wp-content/uploads/Miklovi%C4%8Dov%C3%A1_PISA.pdf  

5 file:///C:/Users/renop/Desktop/pisa/oktober/Tematická_správa_PISA_2006_-

_prírodovedná_gramotnosť.pdf 

https://www.statpedu.sk/files/articles/nove_dokumenty/ucebnice-metodiky-publikacie/badatelske-aktivity/01cast_a_web.pdf
https://www.statpedu.sk/files/articles/nove_dokumenty/ucebnice-metodiky-publikacie/badatelske-aktivity/01cast_a_web.pdf
https://zuch.sk/wp-content/uploads/Miklovi%C4%8Dov%C3%A1_PISA.pdf
file:///C:/Users/renop/Desktop/pisa/oktober/Tematická_správa_PISA_2006_-_prírodovedná_gramotnosť.pdf
file:///C:/Users/renop/Desktop/pisa/oktober/Tematická_správa_PISA_2006_-_prírodovedná_gramotnosť.pdf


 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

 

Miesto konania stretnutia: Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice 

Dátum konania stretnutia: 27.10.2020 

Trvanie stretnutia: od 09,00 hod do 12,00 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Marta Vichová  Stredná odborná škola 

automobilová, Moldavská 

cesta 2, Košice 

2. Vladimír Bernát  Stredná odborná škola 

automobilová, Moldavská 

cesta 2, Košice 

3. František Hegedüs  Stredná odborná škola 

automobilová, Moldavská 

cesta 2, Košice 

4. Jozef Nagy  Stredná odborná škola 

automobilová, Moldavská 

cesta 2, Košice 

5. Mgr. Peter Novák  Stredná odborná škola 

automobilová, Moldavská 

cesta 2, Košice 

6. Vladimír Vaško  Stredná odborná škola 

automobilová, Moldavská 

cesta 2, Košice 

7. Ing. Jana Kičová  Stredná odborná škola 

automobilová, Moldavská 

cesta 2, Košice 

8. Ing. Stanislav Ilenin  Stredná odborná škola 

automobilová, Moldavská 

cesta 2, Košice 

 

 


