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11. Manažérske zhrnutie:  
krátka anotácia, kľúčové slová  
  

Krátka anotácia:  
- Analýza skúseností  

- Návrhy inovácií 

- Inovácia učebných materiálov, hľadanie nových spôsobov práce 

- Aktualizácia preberaných tém 

- Motivácia žiakov 

 

Kľúčové slová:              učebné materiály, učebné a didaktické pomôcky, IKT, motivácia, odborný  

ekonomický text  

  
Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:   
  

Témy stretnutia:   
  

- Po vzájomnej výmene skúseností sa vyučujúce zhodli na potrebe aktualizovania 

preberaných tém – v kontexte prebiehajúcej hospodárskej krízy 

- Vzniká potreba podpory nielen finančnej, ale aj čitateľskej gramotnosti, žiaci majú problém 

s čítaním odborného ekonomického textu  

 

 



 

- Žiaci majú problém ekonomický text nielen interpretovať, ale aj vytvárať 

- Potreba zaradiť do vyučovania texty ako kúpno-predajné zmluvy, darovacie zmluvy, 

pracovná zmluva 

- Tvorba krátkych útvarov ako reklamácia, splnomocnenie, životopis, žiadosť 

Diskusia a výmena skúsenosti medzi pedagógmi  
  
Členky klubu si vymenili skúsenosti z predchádzajúcich týždňov. Prediskutovali možnosti 

rozšírenia učebných materiálov, hlavne o odborné ekonomické texty.  

 
12. Závery a odporúčania:  
  

Členovia klubu dostali za úlohu upraviť učebné plány tak, aby bolo možné rozvíjať 

zručnosti spojené s výukou finančnej gramotnosti, ale zároveň s prepojením zručností 

čitateľskej gramotnosti. Dohodli sa na príprave podkladov a materiálov pre prácu 

s odborným ekonomickým textom.  
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