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11. Manažérske zhrnutie: 
krátka anotácia, kľúčové slová 

 

Krátka anotácia: 

- Výmena skúseností z úloh k odbornému textu 

- Problém aplikácie myšlienkových operácií pri odbornom texte 

- Využitie IKT pri práci s odborným textom 

 

Kľúčové slová: 

             Odborný text ako súčasť testu, tvorba rôznych typov testových úloh, porozumenie odborného 

ekonomického textu 

 



 

Témy stretnutia: 

 

- ujasnenie si pojmu odborný ekonomický text 

- problematika porozumenia odborných textov – vymedzenie problémov – čitateľská 

gramotnosť 

- výmena skúseností s použitím najčastejších myšlienkových postupov 

 

 

Analýza súčasného stavu: 

 

- učitelia sa zhodli v tom, že na bežných vyučovacích hodinách je minimum času na prácu 

s odborným textom 

- navrhujú preniesť túto problematiku do extra hodín 

- v začiatkoch by bolo vhodné začať využívať ekonomickú dennú tlač 

- cieľom nášho úsilia je odstrániť nechuť u žiakov s touto pracovnou metódou 

 

 

Diskusia a výmena skúseností: 

 

- učitelia diskutovali o kritériách výberu vhodných odborných textov 

- členovia klubu FG navrhujú vytvoriť katalóg odborných ekonomických textov, ktoré by sa 

dali využiť 

- cieľom práce s odborným ekonomickým textom je zahrnúť ho do hodnotenia 

 

 

 

 

12. Závery a odporúčania: 
 

- Nájsť kritériá pre výber vhodných textov 

- Využiť testy z ekonomických olympiád a použiť ich texty 

- Výmena skúseností z medzipredmetových vzťahov 
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