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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Kľúčové slová: odborné predmety, praktická činnosť, diagnostika, technická a matematická 

gramotnosť 

 

Stretnutie klubu bolo zamerané na identifikáciu a metódy diagnostikovania úrovní technickej 

a matematickej gramotnosti a ich rozvíjanie vo vyučovacom procese odborných predmetov. Ide najmä 

o predmety strojárskej povahy, akými sú Technológia, Strojníctvo, Mechanika, Programovanie a 

Odborný výcvik. Samozrejme, základ získania uvedených gramotností je zakomponovaný najmä v 

matematike. Dôležitá je analýza študijných výsledkov žiakov a následná syntéza výsledkov žiakov.  

Táto tvorivá činnosť  by mala viesť  k zlepšeniu vzdelávania a identifikácii osvedčených pedagogických 

skúseností.   

 

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

 Ciele stretnutia:  

- urobiť analýzu a následnú syntézu výsledkov žiakov v predmetoch strojárskeho zamerania  

súvisiacich s technickou a matematickou gramotnosťou,  

- každý člen to zrealizuje za svoj predmet, pričom do testov zakomponuje otázky tohto charakteru,  

- časom by malo byť samozrejmé, že sa vo všetkých testoch učiteľov odborných predmetov budú  tieto 

otázky vyskytovať, čo nám bude priebežne dávať ucelený obraz o úrovni technickej  a matematickej  

gramotnosti v jednotlivých ročníkoch a odboroch. 

 

Účastníci prostredníctvom vlastných skúseností z výuky v diskusii identifikovali, že je potrebné zvýšiť 

prepojenie látky všeobecno-vzdelávacích a odborných predmetov, ako aj odborného výcviku. Žiaci síce 

vedia pomenovať možnosti a spôsoby riešenia problémov, ale len niektorí z nich vedia pomenovať 

teoretickú podstatu vo väzbe k príbuzným predmetom.  

https://soustlmace.edupage.org/text/?text=text/text68&subpage=2
https://soustlmace.edupage.org/text/?text=text/text68&subpage=2


Dôležité je všímať si aj súvislosti so zvýšením produktivity práce a záujmu žiakov na jednotlivých 

vyučovacích hodinách. Túto činnosť je potrebné priebežne merať na základe testovania, aby sme vedeli 

jednoznačne určiť, či nám zdieľané vzájomné skúsenosti pomôžu k zvýšeniu technickej a matematickej 

gramotnosti žiakov.  

Žiak vyriešením reálnej situácie, ktorá je vhodná na aplikáciu vedomostí testovanej oblasti strojárstva, 

preukáže zvládnutie istého procesu/postupu – preukáže schopnosť identifikovať technické otázky, 

vysvetliť prírodné javy, vyvodiť podložené závery.  Predpokladom  rozvíjania uvedených gramotností 

je, aby žiak čítal s porozumením a disponoval matematickou gramotnosťou.  

Otázky žiakov k danej téme začínajú podnetom, ktorý ich uvedie do problematiky (text, obrázok, graf, 

tabuľka). Následne riešia viaceré úlohy, pričom dôraz sa kladie na reálne využitie poznatkov na 

odbornom výcviku a neskôr, po skončení štúdia aj v reálnom živote.  Na vymedzenie kognitívnej 

náročnosti testovania sa členovia zhodli postupovať podľa Bloomovej taxonómie.  

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Implementovať technickú a matematickú gramotnosť v odborných predmetoch strojárskej povahy v 

nadväznosti na odborný výcvik, čo má viesť k zlepšeniu tvorivej činnosti, ako aj celkových výsledkov 

žiakov pre profesijné zaradenie a presadenie sa v budúcnosti. Odporúčania pre účastníkov:  

- je dôležité aplikovať testovanie žiakov priebežne, merať ich úroveň vedomostí v technickej 

a matematickej gramotnosti v oblasti strojárstva, 

- pri zhrnutí učiva jednotlivých odborných predmetov zakomponovať do testov otázky technického 

a  matematického základu,   

- rozvíjať tvorivé myslenie študentov identifikovaním problémov. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia:  Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače 

Dátum konania stretnutia:  20. 10. 2020 

Trvanie stretnutia: od 13:50 hod do 16:50 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 Ing. Bronislava Tomljenovičová  SOŠ technická Tlmače 

2 Bc. Ján Salaj  SOŠ technická Tlmače 

3 Lukáš Lacko  SOŠ technická Tlmače 

    

    

 


