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1. Prioritná os Vzdelávanie
2. Špecifickýcieľ 1.2.1    Zvýšiť   kvalitu    odbomého    vzdelávania

a prípravy reflektuiúc potreby trhu práce
3. Prijímateľ SOŠD, Rosinská cesta 2, Žilina
4. Názov proj ektu Prepojenie teórie s praxou -kvalitné

vzdelávanie
5. Kód proiektu  ITMS2014+ 3 1201 1 ABU4
6. Názov pedagogického klubu Pedagogický klub finančnej gramotnosti

a projektového myslenia v príprave na život -
prierezové témy.

7. Dátum stretnutía  pedagogického klubu 16. 09. 2021
8. Miesto stretnutia  pedagogického klubu SOŠD,  Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina, A 114
9. Meno koordinátora pedagogického lng.  Eva  Rezníčková

klubu
10.  Odkaz na webové sídlo zverejnenej www.sosdza.sk

správy

11.  Manažérske zlirnutie:

Cieľom nášho prvého stretnutia pedagogického klubu bolo základné oboznámenie sa s plánom

činností. Diskutovali sme o výbere odbomej literatúry z oblasti finančnej gramotnosti a rozvoja

projektového myslenia. Účastníci mali tiež možnosť vyjadriť sa k plánu činnosti pedagogického

klubu.

Kľúčové slová: odbomá literatúra, finančná gramotnost', plán činnosti.

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

Hlavné body:

1.    Prezentácia návrhov odbomej literatúry.

2.    Diskusia.

3.    Rozbor plánu činnosti.

4.    Záver a odporúčanie pre prax.

Témy: odbomá literatúra, finančná gramotnost', projektové myslenie, kľúčové kompetencie.

Program stretnutia..



1.    Prezentácia a prehľad odbomej literatúry.

2.    Debata: Podnikavosť, kľúčová kompetencia.

3.    Moderovaná výmena názorov na plán činnosti.

4.    Záver a prvé výstupy.

13.  Závery a odporúčania:

Prvé stretnutie pedagogického klubu bolo zamerané na rozdelenie štúdia odbomej literatúry a prehl'ad

najnovších trendov vzdelávania vo finančnej a projektovej gramotnosti.

Finančná  gramotnost'  je  súbor  zručností  potrebných  k  správnemu  porozumeniu  a  interpretácií

finančných infomácií, smerujúcich k správnemu rozhodnutiu sa v oblasti financií. Jedná sa o dôležitú

zručnosť,  vďaka  ktorej  majú  l'udia  schopnost'  správneho  rozhodnutia  týkajúceho  sa  ich  peňazí.

Problém nedostatočnej finančnej gramotnosti má celoeurópsky charakter. Velkému množstvu žiakov

chýba systémové finančné vzdelávanie.

Uvedomujeme  danú  situáciu  a tvrdíme,  že  efektívnym  spôsobom  ako  učiť  žiákov  SOŠ  finančnú

gramotnosť je cez projektové vyučovanie, a teda prostredníctvom rozvoja podnikavosti. Výchova k

podnikavosti je najmä o rozvoji  kompetencie k podnikavosti  ako kl'účovej  kompetencie,  a súvisí s

rozvoj om čiastkových kompetencií:

- kritické myslenie,

- iniciatíva, proaktivita,

- kreatívne myslenie, tvorivosť,

- strategické myslenie a plánovanie,

- leadership a tímová práca,

- sebarealizácia a sebahodnotenie s dôrazom na rozvoj silných stránok,

- flexibilita,

- vytrvalosť a zmysel pre zodpovednosť,

-prijímanie rizika.

Zhodli   sme   sa,   že   vrámci   našich   stretnutí   by   sme   chceli   hlbšie   analyzovať   tieto   prístupy

a implementovať ich do praxe.

14.  Vypracoval (meno, priezvisko) lng.  Eva  Rezníčková

15.  Dátum 16,09.20_20  ,,            /
16.  Podpis /.,.L*_l,:  ..Ľť._,_C   /.
17.  Schválil (meno, priezvisko) lng. Mária Vítová, ffiD. MBA
18.  Dátum 17`09.2020
19.  Podpis .m,,,    `lt-''-/

príloha:                                                              /                   '

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu
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Prioritná   os: Vzdelávanie

Špecifický   cieľ: 1.2.1  Zvýšiť kvalitu odbomého vzdelávania a prípravy

reflektujúc potreby trhu práce

Prij,'mateľ: SOŠD, Rosinská cesta 2, Žilina

Názov  projektu: Prepojenie teóríe s praxou -kvalitné vzdelávanie

Kód   lTMS   projektu: 3 1201 1 ABU4

Názov  pedagogického  klubu: Pedagogický klub finančnej gramotnosti a projektového
myslenia v príprave na život -prierezové témy.

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: Stredná odborná škola dopravná,  Rosinská cesta 2, 010 08  Žilina, A 114

Dátum konania stretnutia:  16. 09. 2020

Trvanie stretnutia: od  14.30 hod do 17.30 hod

Zoznam  účastni'kov/členov pedagogického klubu:

č. Meno a priezvisko Podpis lnštitúcia

1. lng.  Eva  Rezni'čková

:_i.vi:_.€:,.--i=
SOŠD,  Rosinská cesta 2,žilina

2. lng.  Martina  Čelková

:.j.-.í-:.--`_                 3
SOŠD,  Rosinská cesta 2,Žilina

3. lng. Jana  Kostolná SOŠD,  Rosinská cesta 2,Žilina

4. lng.  Monika  Fabiniová
6FCLĹCLĹu+ SOŠD,  Rosinská cesta 2,Žilina

5. lng.  Dagmar Valentová
.,:-±-:`.:!-,=. SOŠD,  Rosinská cesta  2,Žilina

6. Mgr. Janka  Dutková / v

l,`-Ji.uS,`,\.,
SOSD,  Rosinska  cesta  2,Žilina

7. Mgr.  Mária Sikorová
Dc,'L.`L-,-=ulĹ^

SOŠD,  Rosinská  cesta  2,Žilina


