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1. Manažérske zhrnutie:
Marcové stretnutie klubu matematickej gramotnosti sa konalo online formou
prostredníctvom MS Teams. Stretnutie bolo venované modulu ďalšieho vzdelávania
s názvom „Nadväzovanie na predchádzajúce vedomosti žiakov.“ Hodnotenie Lesson study –
otvorenej hodiny sme presunuli na obdobie s priaznivejšou epidemiologickou situáciou.
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2. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:
Plánovaný program
1. Modul 6 - Nadväzovanie na predchádzajúce vedomosti žiakov
2. Finančná gramotnosť v jednotlivých predmetoch
3. Schválenie otázok a pomôcok na ústne maturitné skúšky

K bodu 1
Hlavnou časťou klubu matematickej gramotnosti boli aktivity a poznatky pripravené v rámci
modulu 6 programu ďalšieho vzdelávania učiteľov stredných škôl pripraveného v projekte
PRIMAS. V aktivite sme sa venovali analýze žiackych prác a návrhom vhodnej intervencie na
stimuláciu ďalšej aktivity žiakov.
K bodu 2
Diskutovali sme o zapracovaní finančnej gramotnosti v jednotlivých predmetoch. Následne sme sa
venovali aktivitám používaných v predmete Finančná gramotnosť.
K bodu 3
Maturitné zadania budeme schvaľovať na riadnom stretnutí predmetovej komisie matematiky,
fyziky a informatiky, aj vzhľadom na neúčasť vedúceho danej predmetovej komisie.
3. Závery a odporúčania:
Analýza žiackych prác pri objavnom vyučovaní je pomerne náročná, nakoľko je ťažšie
predpokladať a sledovať myšlienkové pochody žiakov. Na niekoľkých príkladov zo štatistiky sme
sa oboznámili s niektorými vhodnými metódami, ktoré nám môžu napomôcť pri nadväzovaní na
žiacke vedomosti.
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PREZENČNÁ LISTINA
Miesto konania stretnutia: Gymnázium sv. Cyrila a Metoda
Dátum konania stretnutia: 22. 3. 2022
Trvanie stretnutia: od

14:15 hod.

do 17:15 hod.

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:
č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

1.

PaedDr. Ján Šunderlík, PhD.

MS TEAMS

Gymnázium sv. Cyrila
a Metoda v Nitre

2.

Mgr. Andrea Molnárová

MS TEAMS

Gymnázium sv. Cyrila
a Metoda v Nitre

3.

Mgr. Jozef Čujdík

MS TEAMS

Gymnázium sv. Cyrila
a Metoda v Nitre

4.

Mgr. Viera Tibenská

MS TEAMS

Gymnázium sv. Cyrila
a Metoda v Nitre
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Mená prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu, a podpis/y:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

1.

Doc. PaedDr. Janka Medová, PhD.

MS TEAMS

UKF v Nitre

