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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Kľúčové slová: profil absolventa, kľúčové kompetencie, odborné kompetencie, rámcové učebné 

plány, vzdelávacie oblasti, teoretické vzdelávanie, praktická príprava, prierezové témy, multikultúrna 

výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, ochrana života a zdravia, 

regionálna a tradičná ľudová kultúra, tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

 

Na treťom stretnutí klubu Svet čísel, financií a technológií sa členovia  venovali téme stretnutia:  

Inovované cieľové požiadavky Štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP) pre odborné 

vzdelávanie a prípravu, Skupina študijných odborov 76 Učiteľstvo. 

 

Stretnutie klubu bolo zamerané na prezentáciu obsahu ŠVP pre odborné vzdelávanie a prípravu, 

Skupina študijných odborov 76 Učiteľstvo – profilu absolventa, rámcovým učebným plánom, 

vzdelávacím oblastiam a prierezovým témam. Časť stretnutia bola venovaná rozvíjaniu IKT zručností 

pri práci s digitálnymi technológiami: osobný počítač - práca s internetom – práca s videom, analýza 

obsahu videa a aplikácia získaných informácii do vyučovacieho procesu, do predmetov Biológia, 

Biológia a starostlivosť o zdravie. 

 

 

.   

 

 

 

 

 

http://www.kspgs.edupage.org/


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

 

1. Privítanie členov klubu  

- predstavenie témy stretnutia 

 

2. Predstavenie obsahu programu rámcového stretnutia pedagogického klubu 

 - profil absolventa 

 - rámcové učebné plány 

 - vzdelávacie oblasti 

 - prierezové témy 

 

3.  Téma stretnutia: Inovované cieľové požiadavky ŠVP pre odborné vzdelávanie a prípravu,     

                                    Skupina študijných odborov 76 Učiteľstvo 

 

 

 Členovia klubu Svet čísel, financií a technológií sa oboznámili s profilom absolventa, s kľúčovými 

a odbornými kompetenciami, ktorými disponuje absolvent a ktoré vymedzil ŠVP.  

Ide o tieto kľúčové kompetencie: 

 - Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote 

 - Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie,    

   komunikovať v štátnom, materinskom a cudzom jazyku  

 - Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách 

Odborné kompetencie:  

- požadované vedomosti 

- požadované zručnosti 

- osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti 

Na stretnutí klubu boli prezentované boli aj: obsah rámcových učebných plánov pre študijné odbory 

učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo a sociálno – výchovný pracovník, vzdelávacie 

oblasťami, ktorými sú: teoretické vzdelávanie a praktická príprava, ciele v týchto vzdelávacích 

oblastiach.  

Posledným bodom obsahu rámcového programu stretnutia klubu boli prierezové témy: multikultúrna 

výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, ochrana života a zdravia, 

regionálna a tradičná ľudová kultúra, tvorba projektu a prezentačné zručnosti. Tieto prierezové témy 

sú zahrnuté v tematických výchovno – vzdelávacích plánoch všetkých vyučovacích predmetov, pri 

vybraných témach učiva. Obsah všetkých týchto prierezových tém bol členom klubu predstavený.  

V rámci prierezových tém environmentálna výchova a ochrana života a zdravia si členovia klubu 

rozvíjali svoje IKT zručnosti pri práci s počítačom. Pracovali s internetom, vyhľadávali videá, 

sledovali videá a zároveň spoločne analyzovali obsah videí. Vytvárali otázky k videám pre žiakov, 

odpovedali na pripravené otázky k videám, odporúčali sledované videá pre jednotlivé vekové 

kategórie žiakov. V prierezovej téme environmentálna výchova sledovali členovia klubu 3 videá na 

triedenie a znovuvyužitie odpadu, na recyklovanie odpadu. Vybrané otázky k videám boli spojené 

s využitím matematickej gramotnosti: napr. video o recyklácii papiera: Koľko ton starého papiera 

následnou recykláciou zachráni cca 1ha 100 ročného lesa? Koľko percent energie potrebnej na 

výrobu nového papiera sa následnou recykláciou ušetrí? Otázky k videu o triedení a znovuvyužití 

odpadu: Koľko stromov zachráni 1 tona zberového papiera? Koľko petfliaš potrebujeme na výrobu 

bundy? Koľko plechoviek použijeme na rám bicykla? V prierezovej téme Ochrana života a zdravia 

mali za úlohu sledovať členovia klubu video o rôznych druhov úrazu a video kardiopulmonálna 

resuscitácia u detí. Riešili odpovede na otázky vyplývajúce z obsahu týchto videí.  

 

4. diskusia 

- prítomní pedagógovia diskutovali o predstavených o návrhu tvorby pracovného listu v rámci 

prierezovej témy environmentálna výchova. Pracovný list  na predmet Biológia bude určený pre        

I. ročník,  tematický celok: Človek a životné prostredie,  tému: Globálne ekologické problémy – 

Odpady. Úlohy v pracovnom liste budú zamerané na matematickú gramotnosť a budú vychádzať aj 

z obsahu videí o recyklácii papiera a o ekológii. 



13. Závery a odporúčania: 

 

Tretie stretnutie bolo prínosné z hľadiska bližšieho oboznámenia sa s obsahom prierezových tém: 

environmentálna výchova a ochrana života a zdravia  prostredníctvom rozvíjania IKT zručnosti cez 

digitálne technológie – práca na počítači - práca s internetom – vyhľadávanie videí, práca s videom. 

Stretnutie klubu prebiehalo v počítačovej učebni. Cieľom práce s danými videami je: 

-  zaradiť prácu s týmito videami ako súčasť vyučovacích hodín v predmetoch Biológia,  

     Biológia a starostlivosť o zdravie 

-  pozorne sledovať a analyzovať obsah videí 

-  vedieť aplikovať získané informácie z videí do práce so žiakmi, rozvíjať IKT zručnosti u žiakov 

 

V diskusii členovia klubu prispeli k možnosti využitia návrhov na tvorbu pracovného listu na tému: 

Odpady a k návrhom na tvorbu úloh zameraných na matematickú gramotnosť. Stretnutie bolo pre 

členov veľkým obohatením. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: SOŠPg sv. CaM 

Dátum konania stretnutia:  12. 10. 2020  

Trvanie stretnutia: od 14:25 hod. do 17:25 hod.  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Michaela Benediková  SOŠPg sv. CaM 

2. Mgr. Nora Hentšelová  SOŠPg sv. CaM 

3. PaedDr. Klaudia Karaffová  SOŠPg sv. CaM 

4. Ing. Monika Komárová  SOŠPg sv. CaM 

5. PhLic. Martin Mati  SOŠPg sv. CaM 

6. Mgr. Milan Štefaňák  SOŠPg sv. CaM 

7. Mgr. Elena Škriabová  SOŠPg sv. CaM 

 


