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11. Manažérske zhrnutie: 
krátka anotácia: 

Hlavnou témou stretnutia bolo hodnotenie žiakov počas dištančného vzdelávania, využívanie 

najvhodnejších metód a foriem vyučovania, zvyšovanie zručností využívania aplikácie ZOOM 

v skupinovom vyučovaní.  

Ďalej členovia pedagogického klubu prediskutovali formy zvyšovania finančnej gramotnosti, 

zapojenie žiakov do dňa finančnej gramotnosti a zamerali sa na prípravu žiakov na finančnú 

olympiádu počas dištančného vzdelávania a zapojenia žiakov do ekonomickej olympiády. 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

 

             Činnosť klubu sa riadila nasledovnými bodmi: 

- metódy a formy vzdelávania počas dištančného vyučovania 

- zvyšovanie zručností využívania aplikácie ZOOM  

- aktivizácia žiakov v dištančnom vzdelávaní 

- problémy dištančného vzdelávania 

- hodnotenie žiakov 

- realizácia dňa finančnej gramotnosti 

- zapojenie žiakov do finančnej olympiády a zvyšovanie finančnej gramotnosti 

- využitie online nástrojov 

 

Počas stretnutia pedagogického klubu si členovia vymieňali skúsenosti z využívania metód 

a foriem vzdelávania, zdokonalili prácu s aplikáciou ZOOM, konkrétne tvorbu skupín 

a kontrolu ich činnosti prostredníctvom zdieľania obrazovky, odovzdávali si svoje skúsenosti 

získavané počas dištančného vzdelávania. 

Členovia pedagogického klubu prediskutovali možnosti zapojenia žiakov do finančnej 

olympiády a zvyšovania finančnej gramotnosti a upevňovanie ekonomického myslenia 

žiakov počas dištančného vzdelávania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Závery a odporúčania: 
 

Členovia pedagogického klubu sa budú neustále zdokonaľovať,  vzdelávať vo využívaní 

rôznych online nástrojov a tieto využívať v dištančnom vzdelávaní. 

Všetkým členom bolo odporučené čo najviac striedať metódy a rôzne online nástroje 

v procese vzdelávania za účelom zvýšenia záujmu študentov. 

 

V záujme zvyšovania finančnej gramotnosti členovia pedagogického klubu budú ponúkať 

žiakom pripravené materiály a apelovať na ich zapojenie sa do finančnej olympiády. 

  

 

 

 

 

 

 


