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Vzdelávanie
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31.05.2021
Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Farská 19,
Nitra
PaedDr. Ján Šunderlík, PhD.
www.gcm.sk

11. Manažérske zhrnutie:
V mesiaci máj sme mali jedno plánované stretnutie klubu matematickej gramotnosti. Okrem
naplánovaných tém sme sa venovali aj aktuálnym otázkam prechodu medzi dištančným
vzdelávaním a prezenčnou výučbou.
kľúčové slová : dištančná a prezenčná forma vzdelávania počas pandémie, ďalšie vzdelávanie
učiteľov, IKT vo vyučovaní matematiky

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

Program:
1.
2.
3.
4.

Praktické ukážky práce s tabletom na hodinách matematiky a pri popoludňajšej príprave
žiakov na vyučovanie
Ukážky výučbových softvérov
Výmena doterajších skúseností
Práca s programom Office 365

K bodu 1
Členovia klubu si navzájom predstavili svoje skúsenosti s používaním tabletu na rozvoj
matematickej gramotnosti. Zamysleli sme sa aj nad využitím tabletu na prípravu žiakov na
vyučovanie. Diskutovali sme o rôznych formách aktívneho sledovania práce jednotlivých žiakov
pomocou vytvorenej virtuálnej triedy.
K bodu 2

Počas stretnutia sme si predstavili jednotlivé výučbové programy, nielen matematické,
ale aj na interdisciplinárne témy ako je programovanie a algoritmizácia. Stabilné
zastúpenie má program Geogebra, kde sme sa viacej venovali interaktívnym cvičeniam
prostredníctvom Geogebra knihy.

K bodu 3
Zdieľanie dobrej pedagogickej praxe vo vyučovaní matematiky a matematickej
gramotnosti sa stalo neodmysliteľnou súčasťou klubu matematickej gramotnosti.
Zamerali sme sa na prepojenie medzi online a prezenčnou výučbou. Jednotlivý členovia
klubu si rozpracujú uvedenú problematiku vo svojich vyučujúcich predmetoch. Venovali
sme sa aj preneseným témam ako napríklad finančnej matematike a medzipredmetovým
vzťahom.
K bodu 4
Office 365 využívame v svojej každodennej učiteľskej praxi. Najčastejšie je však
používaný MS Teams, ktorý slúži aj na administratívne účely. Ostatné funkcionality sú
využívane na príležitostnej úrovni.

13. Závery a odporúčania:
Vzhľadom na obnovenie prezenčnej výučby sme sa na klube matematickej gramotnosti viacej
venovali aktuálnym problémom vyučovania matematiky po dlhom období dištančnej výučby.
Uvedené obdobie je náročné nielen pre žiakov, ale aj pre vyučujúcich. Zároveň však vidíme
v zmenených podmienkach vo vzdelávaní aj veľkú príležitosť, na ktorú chceme nadviazať aj
v nasledovných kluboch matematickej gramotnosti.

14.
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19.
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PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: Gymnázium sv. Cyrila a Metoda
Dátum konania stretnutia: 31. 05. 2021
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.

Gymnázium sv. Cyrila
a Metoda v Nitre

2.

Mgr. Kopček Peter

Gymnázium sv. Cyrila
a Metoda v Nitre

3.

Mgr. Žáková Lea

Gymnázium sv. Cyrila
a Metoda v Nitre

4.

Mgr. Mitošinková Jana

Gymnázium sv. Cyrila
a Metoda v Nitre

5.

Mgr. Lucia Mockerová

Gymnázium sv. Cyrila
a Metoda v Nitre

6.

Mgr. Jozef Čujdík

Gymnázium sv. Cyrila
a Metoda v Nitre

7.

Mgr. Viera Tibenská

Gymnázium sv. Cyrila
a Metoda v Nitre

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu a podpis/y:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

