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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola analyticko-prieskumná činnosť v oblasti pedagogickej 

diagnostiky v súvislosti s kompetenčným rozvojom žiaka. Na stretnutí sme analyzovali 

pedagogickú literatúru, diskutovali a na záver stretnutia sme tvorili praktické cvičenia pre analýzu 

úrovne predmetných kompetencií. 

 

Kľúčové slová: analyticko-prieskumná činnosť, pedagogická diagnostika, rozvoj podnikavosti. 

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

Hlavné body: 

1. Analýza odborných zdrojov. 

2. Diskusia. 

3. Tvorba cvičení. 

4. Záver. 

 

Témy: Vzdelávanie 4.0, rozvoj podnikavosti. 

Program stretnutia: 



 

1. Spoločné čítanie odborných zdrojov. 

2. Diskusia – posledné slovo patrí mne, zdieľanie a syntéza skúseností. 

3. Brainstorming – tvorenie návrhov na diagnostické cvičenia. 

4. Záver. 

13. Závery a odporúčania: 

 

Pri diagnostike praktických kompetencií ako napríklad podnikateľské kompetencie odporúčame 

prístup založený na zdrojoch informácii a ich spracovaní. Tento prístup nám umožňuje hodnotiť 

prierezové zručnosti a spôsobilosti žiaka nie len napríklad v ekonomických znalostiach ale aj žiakove 

kognitívne kompetencie. 

 

Pri diagnostike úrovne podnikateľských znalostí a kompetencií sa nám táto metóda zvlášť osvedčila. 

Pri nezávislom učení sa žiaci naučia krátky tematický celok.  

Činnosť žiakov: 

 Vyhľadávanie informácii 

 Písanie si  poznámok 

 Kladenie otázok a hľadanie odpovedí 

Bez známkovania 

Hodnotenie – napr. testovaním. 

 

Činnosť učiteľa: 

 Oboznámi žiakov s vhodnými zdrojmi informácii 

 Monitoruje priebeh práce / na 1 žiaka, približná časová dotácia 3 min. 

 

Zadanie pre IL dávame podrobné, tvorí ho séria úloh, prípadne má podobu pracovných listov. 

K zadaniu prikladáme zoznam odkazov na zdroje.  

 

Hlavný problém pre žiaka – neverí sám sebe, pri akomkoľvek probléme hľadá pomoc u učiteľa.  

 

Osvedčené rady: 

Vytvorte a na počítači napíšte záznamy určené k opakovaniu. Ich súčasťou musí byť i súhrnné 

grafické znázornenie. 

Svoje záznamy porovnajte s poznámkami aspoň 2 žiakov. 

Výstupom IL môže byť: 

- Žiaci si pripravia prezentáciu pre spolužiakov, 



- Vypracujú návrh na riešenie problému, 

- Vypracujú alternatívne riešenia problému, 

- Vytvoria si podklady do diskusie, 

- Vytvoria záver pre určitý pozorovaný jav, identifikujú kľúčové otázky. 

 

Všetky vyššie uvedené výstupy sú komplexné a obsahujú žiacky produkt na základe ktorého môžeme 

žiaka hodnotiť holisticky.  

 

Žiakom musí byť jasné, že hlavným účelom IL je naučiť sa nezávislej práci a zistiť, ako na tom som. 

Odporúčame tiež implementovať prvky sebahodnotenia. 

 

Odporúčame vyššie uvedené OPS k implementácii do pedagogického procesu. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Budova dielní –kancelária TEČ 

Dátum konania stretnutia:  12.10.2022 

Trvanie stretnutia: od 15:30 hod. do 18:30 hod.  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Ing. Miroslava Kekelyová  SOŠs KNM 

2. Ing. Alena Cinková  SOŠs KNM 

3. Mgr. Tatiana Buková  SOŠs KNM 

4. Mgr. Marta Mušková  SOŠs KNM 

5. Mgr. Marek Žifčák  SOŠs KNM 

    

 


