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Správa o činnosti pedagogického klubu
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a prípravy reflektuiúc potreby trhu práce
SOŠ dopravná, Rosinská cesta 2, Žilina
Prepojenie teórie s praxou - kvalitné
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Názov pedagogického klubu

Vzdelávanie
Zvýšiť kvalitu

odbomého vzdelávania

vzdelávanie.
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Dátum stretnutia pedagogického klubu
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9. Meno koordinátora pedagogického
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3 1201 1 ABU4

Pedagogický klub finančnej gramotnosti
a projektového myslenia v príprave na život prierezové témy.

7.

30. 09. 2020

8.

SOŠD, Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina, A 114
lng. Eva Rezníčková

www.sosdza.sk

1 1. Manažérske zhrnutie:
Cieľom stretnutia pedagogického klubu bol prehľad najnovších metód a prístupov v identifikácii

problémov s nedostatočnou úrovňou finančnej gramotnosti. Účastníci diskutovali o spôsoboch
identifikácie nedostatočnej úrovne tejto kľúčovej kompetencie a zdiel'ali medzi sebou možné
stratégie rozvoja.

Kľúčové slová: identifikácia problémov, finančná gramotnosť , metodológia, stratégia.

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:
Hlavné body:
1.

Prehl'ad najnovších metodologických postupov.

2.

Diskusia.

3.

Zdiel'anie ops.

4.

Tvorba záveru stretnutia.

Témy: finančná gramotnost', identifikácia problémov, tvorba projektových úloh, metodológia.

Program stretnutia:

1.

Uvodná aktivita vedená koordinátorom, analýza metodológie.

2.

Diskusný kruh -zdieľanie názorov najednotlivé metodologické postupy.

3.

Riadená debata -zdieľanie skúseností.

4.

Tvorba záveru stretnutia.

13. Závery a odporúčania:

V rámci stretnutia pedagogického klubu sme diskutovali, a aj si vyskúšali niektoré inovatívne

výučbové metódy zacielené na rozvoj finančnej gramotnosti, podnikavosti a najmä kritického
myslenia, ktoré je základnou kompetenciou všetkých ostatných kompetencií. Diskutovali sme aj

o znakoch nedostatočnej finančnej gramotnosti vo všeobecnosti a v kontexte našej strednej odbomej
školy.

Podrobnejšie sme sa venovali metóde IDEAL a jej implementácii do edukačnej praxe:

Metóda IDEAL predstavuje postup, pri ktorom žiak:
I -identifikuje problém a možnosti jeho riešenia,

D- definuje ciele,
E- explorácia, použitie možných stratégií
A- anticipácia,
L- logické zhodnotenie výsledkov, ako výzva pre ďalšie učenie.

Z hľadiska rozvoja funkčnej gramotnosti žiakov dochádza:
-

K učeniu sa v súvislostiach, žiak sa neučí izolované fakty, ale spája si jednotlivé pojmy
a rozširuje si okruh pojmov z danej témy,

-

Učí sa spolupracovať, prebieha rovesnícke vzdelávanie,

-

Žiakje v pozícii bádatel'a a uplatňuje heuristické princípy,

-

Žiak sa učí vytvárat' rozbor situácie, označí kľúčové pojmy,

-

Efektívne pracuje s informáciami, pracuje s niekolkými zdrojmi, vyhodnocuje kvalitu
získaných informácií, zvyšuje úroveň kritického myslenia.

Odporúčame: implementovať metódu IDEAL do edukačnej praxe, s cieľom rozvoja finančnej
gramotnosti, vytvárať a identifikovať autentické problémové situácie z oblasti finančnej gramotnosti.

14. Vypracoval (meno, priezvisko)

lng. Eva Rezníčková

15. Dátum

30.CP.2020

16. Podpis
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17. Schválil (meno, priezvisko)

lng. Mária Vítová,-PhD. MBA

18. Dátum

01'10.2P20 /

19. Podpis
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Príloha: Prezenčná listina zo stretnutia pedag ďgického klubu

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu

h#tNŤm"C

"flÉmS»m

ffi##-wía

#g#í#S,%€§Sp%„

SLO"NSÄ€| "€#UBHKY

Prioritná

Špecifický

os:

ž§E

OPERAČNŤ PRÚÉfiÄffi
ĽLŕBsffi ŽBRGŕ E

Vzdelávanie

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odbomého vzdelávania a prípravy

cjeľ:

reflektujúc potreby trhu práce
Prijímateľ:

SOŠ dopravná, Rosinská cesta 2, Žilina

Názov projektu:

Prepojenie teórie s praxou -kvalitné vzdelávanie.

Kód

312011ABU4

lTMS projektu:

Pedagogický klub finančnej gramotnosti a projektového

Názov pedagogického klubu:

myslenia v príprave na život - prierezové témy.

PREZENCNA LISTINA

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

Dátum konania stretnutia: 30. 09. 2020

Trvanie stretnutia: od 14:30 hod do 17:30 hod
Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:
č.

Meno a priezvisko

1.

lng. Eva Rezníčková

Podpis

lnštitúcia

SOŠD, Rosinská cesta 2,Žilina
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2.

lng. Martina Čelková

3.

lng. Jana Kostolná

4.

lng. Monika Fabiniová

5.

lng. Dagmar Valentová

6.

Mgr. Janka Dutková

7.

Mgr. Mária Sikorová
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