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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Kľúčové slová: Obsahový štandard, výkonový štandard, vzdelávací štandard, obsah učiva, 

charakteristika predmetu, finančná gramotnosť, IKT zručnosti 

 

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

Obsahový a výkonový štandard v geografii (GEG), biológii (BIO), biológii a starostlivosti 

o zdravie (BSZ), telesnej a športovej výchove (TSV). 

Stretnutie pedagogického klubu bolo zamerané  na prezentáciu vybraných obsahových a výkonových 

štandardov v predmetoch GEG, BIO, BSZ a TSV. Časť stretnutia bola venovaná stručnej 

charakteristike obsahu učiva v predmetoch BIO a BSZ v jednotlivých ročníkoch, cieľom týchto 

vyučovacích predmetov. Vo všeobecnosti boli členom klubu bližšie priblížené pojmy vzdelávací 

štandard, obsahový štandard, výkonový štandard.  
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

1. Privítanie členov klubu  

- predstavenie témy stretnutia 

 

2. Predstavenie obsahu učiva predmetov GEG, BIO, BSZ a TSV v jednotlivých ročníkoch 

 - stručná charakteristika obsahu učiva týchto predmetov 

 

3. Oboznámenie sa s vybranými obsahovými a výkonovými štandardami predmetov GEG, BIO, BSZ,  

    TSV 

- z každého ročníka boli vybrané  3 obsahové a 3 výkonové štandardy z obsahu učiva 

- výmena skúseností členov klubu v oblasti medzipredmetových vzťahov – prepojenie obsahových 

a výkonových štandardov predmetov BIO, GEG, TSV  na konkrétnej vyučovacej hodine biológie 

v I. ročníku  na téme: Živá príroda v regióne školy (spoznávanie významných lokalít v Košickom 

regióne, prostredníctvom turistiky uvedené miesta) 

 

4. diskusia 

- prítomní pedagógovia diskutovali o predstavených výkonových a obsahových štandardoch, 

 o prepojení medzipredmetových vzťahov biológie s geografiou a telesnou a športovou výchovou,  o 

zapojení finančnej gramotnosti do predmetu biológia, o ďalších návrhoch – vytvorení pracovného 

listu zameraného na chránené rastliny a chránené živočíchy Východného Slovenska,  o návrhu 

vytvoriť didaktickú pomôcku – mapu výskytu niektorých chránených druhov rastlín a živočíchov v 

regiónoch Východného Slovenska a to so zameraním na  rozvoj finančnej gramotnosti  a  na rozvoj 

IKT zručností. 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Druhé stretnutie bolo prínosné z hľadiska oboznámenia s obsahovými a výkonovými štandardmi 

v geografii, biológii, biológii a starostlivosti o zdravie a telesnej a športovej výchove. Na základe 

bližšej charakteristiky obsahu učiva daných predmetov. Stretnutie členov klubu prispelo k prehĺbeniu 

medzipredmetových vzťahov so zameraním na finančnú gramotnosť a IKT zručnosti, k tvorbe 

návrhov na pracovné listy, ďalej k vypracovaniu návrhov na tvorbu didaktickej pomôcky. Tieto 

poznatky môžu členovia využiť vo svojich predmetoch. 

V diskusii členovia klubu prispeli k možnosti využitia návrhov na tvorbu pracovných listov, 

didaktickej pomôcky v súvislosti s prepojením teórie s praxou a uplatnením východiskových 

charakteristík vo svojich predmetoch. Stretnutie bolo pre členov veľkým obohatením. 
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Príloha: Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: SOŠPg sv. CaM 

Dátum konania stretnutia:  28. 09. 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 

 


