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11. Manažérske zhrnutie: 
 

      Práca klubu finančnej gramotnosti bola na dnešnom stretnutí zameraná na výmenu 

skúseností s využívaním didaktických postupov a metód orientovaných na rozvoj kľúčových 

kompetencií žiakov v oblasti podnikateľského vzdelávania. 

      Na základe analýzy a následnej syntézy využívaných didaktických postupov a metód sme si 

vymenili skúseností súvisiace s financiami,  best practice z vlastnej vyučovacej činnosti,  výmeny 

skúseností pri využívaní moderných vyučovacích postupov a metód podporujúcich inovácie vo 

vzdelávaní. V závere stretnutia sme navrhli odporúčania na zlepšenie vyučovacieho procesu. 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

Pri vyučovacom procese aj v rámci medzipredmetových vzťahov využívame 

nasledovné didaktické zásady: 

1. názornosti a spájania teórie s praxou – príklady sú zostavované z reálneho života 

napr. poskytnutie úveru, sporenie, poistenie a i,  

2. primeranosti, 

3. sústavnosti a postupnosti – aj v rámci dištančného vzdelávania, 

4. aktivity a uvedomelosti pri nových poznatkoch, 

5. vedeckosti (rešpektovania najnovších informácií), 

6. trvácnosti vedomostí a všestranného rozvoja poznávacích schopností žiakov – 

neustále opakovanie a porovnávanie napr. na portáli financnahitparada.sk, resp. 

financnykompas.sk. 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

            Pre lepšie zvládnutie uvedených zásad v súvislosti s vyučovacím procesom, ale aj 

v on-line priestore odporúčame pedagógom nasledujúce linky: 

 
https://www.hyperfinancie.sk/magazin/test-financnej-gramotnosti/ 
 https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/uzitocne-tipy/tipy/test-financnej-gramotnosti-zistite-ako-orientujete-vo-
svete-penazi.html 
 https://www.brigada.sk/online-vzdelavacie-kurzy-pre-brigadnikov-zadarmo/kurz/financna-gramotnost 
 https://www.brigada.sk/simulator-pracovneho-pohovoru-pre-brigadnika 
 https://www.cpps.sk/index.php/kurzy-pre-verejnost-bratislava/financne-vzdelavanie-financie/kurz-financna-
gramotnost 
 http://www.nds.sk/programy-detail/europsky-kviz-o-peniazoch/ 
 https://registre.nbs.sk/formulare/kvizfg/?id=PUBLIC#! 
 https://www.dfg.sk/testy 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

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

Dátum konania stretnutia:  01.06.2021 

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