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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola analyticko-prieskumná činnosť z oblasti pedagogického 

zisťovania úrovne funkčnej a prírodovednej gramotnosti žiakov. Spoločne sme sa na stretnutí 

rozprávali o možnostiach pedagogickej diagnostiky v predmetnej oblasti a na záver stretnutia sme 

tvorili pedagogické odporúčanie. 

 

Kľúčové slová: analyticko-prieskumná činnosť, prírodovedná gramotnosť, funkčná gramotnosť. 

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

Hlavné body: 

1. Úvodný brainstorming. 

2. Diskusia 

3. Výmena OPS. 

4. Záver. 

 

Témy: zvyšovanie kompetencií žiakov, rozvoj funkčnej gramotnosti. 

http://www.sossknm.sk/


Program stretnutia: 

 

1. Skupinový brainstorming a argumentácia. 

2. Diskusný kruh. 

3. Výmena OPS – skupinová diskusia a zdieľanie návrhov na diagnostiku. 

4. Záver. 

13. Závery a odporúčania: 

 

Na základe diskusie sme stanovili hlavné schopnosti a spôsobilosti, ktorých rozvoj závisí od úrovne 

funkčnej gramotnosti: 

-logické myslenie,  chápať interdisciplinárny charakter výučby, 

  čítať s porozumením súvislé texty obsahujúce čísla, závislosti,  

 čítať s porozumením nesúvislé texty obsahujúce tabuľky, grafy,  

 používať rôzne spôsoby reprezentácie matematického a fyzikálneho obsahu,  

 pracovať s návodmi a tvoriť ich,  

 analyzovať problémové situácie, navrhovať riešenia, zvažovať ich výhody aj nevýhody, iné 

kompetencie, 

  spôsobilosť triediť informácie a primerane kriticky ich hodnotiť, na základe získaných informácií 

formulovať jednoduché uzávery,  

 na základe stanovených kritérií posúdiť rôzne riešenia a ich kvalitu,  

 kultivovane prezentovať svoje produkty a názory,  

 poznať základy jednoduchej argumentácie a vedieť ich použiť na obhájenie vlastného postoja, 

využívať rôzne typy prezentácií, 

  aktívne sa zúčastňovať diskusie,  

 ovládať užívateľské operácie na PC (vnímať digitálnu gramotnosť ako východisko pre 

celoživotné vzdelávanie),  

 aktívne rozvíjať svoju tvorivosť. 

Rozvíjanie funkčnej gramotnosti nie je abstraktná záležitosť, deje sa stále, v každodennom živote, 

len je potrebné si všímať žiakov, ich život a prostredie, v ktorom sa nachádzajú, motivovať ich, 

umožniť im zážitkové učenie.  

Na základe plánu činností sme si naplánovali aktivity, o ktorých budeme diskutovať.  

Odporúčame, aby kontext všetkých úloh, ktoré sa týkajú tejto problematiky, mal nadväznosť na 

niečo, čo priamo súvisí s bežným životom a praktickými spôsobilosťami. Takéto úlohy budeme 

vytvárať  pre žiakov učebného, ale aj študijného odboru, pre ktorých sú teoretické vedomosti 

základom profesijných spôsobilostí.  
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

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

Dátum konania stretnutia: 13.10.2022 

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. Bc. Bohumil Belák  SOŠ strojnícka 

3. 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 

    

    

    

 

 

 


