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11. Manažérske zhrnutie: 
 

      Práca klubu finančnej gramotnosti bola na dnešnom stretnutí zameraná na výmenu 

skúseností s aplikovaním nových progresívnych metód a foriem práce. 

      Na pedagogickom klube prebehla výmena skúseností medzi pedagogickému 

zamestnancami a best practice z vlastnej vyučovacej činnosti, výmena skúseností pri 

využívaní moderných vyučovacích postupov a metód podporujúcich inovácie vo vzdelávaní.  
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

Pri vyučovaní finančnej gramotnosti a podpore ekonomického a podnikateľského 

vzdelávania vo vzdelávacom procese používame nasledovné metódy: 

1.Heuristická metóda – orientovaná na osvojovanie všeobecných vedomostí a 

zručností, rozvoj logiky a tvorivosti, brainstorming, riešenie problémov, situačné a 

inscenačné metódy, diskusia, beseda. 

2. Informačno-receptívna metóda – orientovaná na osvojovanie vedomostí - práca so 

vzdelávacím portálom Viac ako peniaze, a materiálmi z reálnej praxe, s informáciami 

v periodikách a na internete a s učebnými zdrojmi. 

3. Reproduktívna metóda – orientovaná na upevňovanie vedomostí, rozvoj pamäti 

a reproduktívneho myslenia - interaktívna prednáška, diskusia, beseda, exkurzia, 

myšlienkové mapy. 

4. Problémový výklad – orientuje sa na logické riešenie problémov a rozvoj 

vedeckého myslenia po etapách - riešenie problémov, prípadové štúdie a diskusia /1)1 

 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

      Súčasná doba kladie dôraz na individualizáciu vzdelávania, ako aj výraznejšiu 

aplikáciu aktivizujúcich metód do výučby pri prezenčnom, ale aj dištančnom vzdelávaní.  

Inovatívnejší prístup k výučbe finančnej gramotnosti a podnikateľského myslenia 

zároveň študentom pomáha preberanú látku správne pochopiť a podporuje lepšie si ju 

zapamätať. Využívanie vyššie spomínaných metód vo vzdelávacom procese prispieva k 

rozvoju komunikačných zručností a schopnosti pracovať v tíme. Ďalej, ku kritickému 

mysleniu či argumentačným schopnostiam. 

      Formy a metódy výučby uplatňujúce aktivizujúce prvky môžu v študentoch rozvíjať 

ich schopnosť a motiváciu učiť sa, ako aj posilňovať ich podnikavosť, líderstvo 

                                                           
1 1. www.jaslovensko.sk www.viacakopeniaze.sk 

 



a ekonomické myslenie. Všetky tieto kompetencie absolventom našej školy pomôžu 

lepšie sa prispôsobiť zmenám, ktoré si globálna spoločnosť a trh práce budú vyžadovať, 

či už v ich osobnom, alebo pracovnom živote. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

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

Dátum konania stretnutia:  27.5.2021 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 
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1. Mgr. Ing. Nikoleta Puchá, PhD.  Stredná odborná škola 
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7. Mgr. Vincent Voľar  Stredná odborná škola 
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