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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola diskusia k výstupom a k aktivitám, ktoré prebiehali počas našich 

stretnutí, zdieľanie odborných pedagogických názorov a výmena príkladov dobrej praxe. 

 

Kľúčové slová: zdieľanie OPS, výstup pedagogického klubu, prírodovedná gramotnosť. 

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

Hlavné body: 

1. Diskusia. 

2. Výmena OPS. 

3. Záver a tvorba odporúčania. 

 

Témy: Výstup pedagogického klubu, zvyšovanie kompetencií žiakov. 

Program stretnutia: 

 

1. Diskusia o výstupoch pedagogického klubu – komunikačný semafor. 

http://www.sossknm.sk/


2. Výmena dobrej praxe – rovesnícke vzdelávanie a jeho úloha v prírodovedných predmetoch. 

3. Tvorba pedagogického odporúčania. 

13. Závery a odporúčania: 

 

Výber z diskusie – Ďalšie podnety na rozvoj matematickej a funkčnej gramotnosti: 

Na základe našich skúseností získaných na stretnutiach klubu sa zhodujeme, že základná zložka 

matematickej gramotnosti spočíva v riešení problémových situácií. Ide tu najmä o  

– aplikáciu získaných vedomosti a zručnosti žiaka 

- uplatňovanie matematiky v rôznorodých situáciách a kontextoch ( autentických a hypotetických) 

 

2. zložka: 

 Kompetencie potrebné pri riešení problémov: 

 Matematické úvahy – schopnosť klásť otázky charakteristické pre matematiku (Existuje? Ak 

áno, tak koľko?....), rozlišovať príčinu a dôsledok, chápať rozsah a ohraničenie  

matematických pojmov. 

 Matematická argumentácia – schopnosť rozlišovať predpoklady a závery, sledovať a hodnotiť 

reťazce matematických argumentov, schopnosť vytvárať a posudzovať matematické 

argumenty ( Čo sa môže alebo nemôže stať  a prečo?) 

 Efektívna matematická komunikácia – rozumieť písomne a ústne zadaným matematickým 

úlohám a zrozumiteľne sa vyjadrovať k matematickým otázkam. 

 Matematické modelovanie – schopnosť porozumieť matematickým modelom reálnych 

situácií. Vytvárať tieto modely, používať ich a kriticky ich hodnotiť. Získané výsledky 

interpretovať a overovať ich platnosť v reálnom kontexte. 

 Zadefinovanie problémovej situácie a hľadanie riešenia. Hľadáme rôzne spôsoby získania 

výsledku. 

 Komunikácia v jazyku matematiky – zahŕňa rôzne formy reprezentácie matematických 

objektov, schopnosť interpretovať symbolický a formálny jazyk, pracovať s výrazmi 

obsahujúcimi symboly. 

 

Aplikácia matematických nástrojov – schopnosť aplikovať rôzne matematické nástroje. 

3. zložka:  

Matematický obsah- je tvorený pojmami a  štruktúrou vzťahov potrebných k formulácii matematickej 

podstaty problémov. 

Tretiu zložku charakterizuje: 

Kvantita – význam čísel, operácie s číslami, predstavy o veľkosti čísla, počítanie zpamäti, odhad, 



mierka. 

Priestor a tvar- orientácia v priestore, rovinné a priestorové útvary – ich metrické a polohové 

vlastnosti, konštrukcia  a zobrazovanie útvarov, geometrické zobrazenia. 

Vzťahy a miera zmeny – závislosť, premenná, základné typy funkcií, ekvivalencia... 

Práca s údajmi – analýza údajov, prezentácia a znázorňovanie údajov, vyvodzovanie záverov. 

 

 V našej ďalšej pedagogickej praxi sa sústredíme na kompetencie na riešenie problémov. Aj keď 

práve praktickou skúsenosťou  môžeme potvrdiť, že vhodnou voľbou inovatívnych metód 

vzdelávania rozvíjame všetky tri zložky gramotnosti žiaka. 

 

Rovesnícke vzdelávanie považujeme za proces vzdelávania, ktorý dáva mladým ľuďom  sebadôveru 

a nezávislosť. 

Pojem „rovesnícke vzdelávanie“ je odvodený z angl. „peer education“. Rovesník je niekto, s kým sa 

vzdelávaná osoba môže stotožniť. Dôležitá je hlavne veková podobnosť. Výraz „rovesnícke 

vzdelávanie“ teda znamená výchovno-vzdelávacie pôsobenie medzi rovesníkmi navzájom s cieľom 

rozvíjať svoje vedomosti, zručnosti a postoje, ktoré im umožňujú byť zodpovední za seba a ostatných 

a vytvárať priestor, kde sa môžu cítiť dobre, bezpečne a rešpektovane. 

 

Odporúčame pokračovať v aktivitách PK aj v ďalšom období podľa plánu činností. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: SOŠ strojnícka, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto, kabinet č.223 

Dátum konania stretnutia: 15.06.2021 

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

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Katarína Solomonová  SOŠ strojnícka 

2. Mgr. Ingrid  Backová   SOŠ strojnícka 

3. Bc. Bohumil Belák  SOŠ strojnícka 

4. Ing. Miroslav Hromada  SOŠ strojnícka 

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y: 

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 

 

 


