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11. Manažérske zhrnutie:  

kľúčové slová: pedagogický klub, pedagogická činnosť 

krátka anotácia:  

Zhodnotili sme prístupy pri vedení pedagogickej činnosti, prepojenie s praxou, rozvíjanie 

matematickej gramotnosti v jednotlivých oblastiach 

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

 Úvod:  

Otvorenie sedemnásteho stretnutia a privítanie členov pedagogického klubu 

 

 Vyhodnotenie celoročnej práce 

Členovia klubu postupovali podľa plánu práce a od prezentovali všetky témy týkajúce 

sa práce klubu. Niektoré z nich, ktoré priamo súviseli s našou pedagogickou činnosťou 

boli rozpracované podrobnejšie a vyvolali aj rôznorodé diskusie na tému riešenia 

pedagogických problémov. Súviselo to hlavne s využitím vlastných pedagogických 

skúseností jednotlivých členov klubu, čo vyvolávalo živú diskusiu, porovnávanie 

využívaných skúseností z praxe a hľadanie alternatív. Témy, ktoré nesúviseli priamo s 

našou pedagogickou činnosťou boli tiež prínosné hlavne v tom, že poskytli nový 

doposiaľ nevyužívaný priestor pre rozvoj osobnosti učiteľa. Išlo napríklad o témy: 

geogebra, finančná gramotnosť a medzipredmetové vzťahy. 

 Vyhodnotenie výsledkov celoročných aktivít 

 Výmena skúseností s aplikovaním nových foriem a metód práce vo vyučovaní 

MAT 

 rozbor a uplatňovanie inovačných metód a aktivizujúcich foriem vo vyučovaní 

MAT (motivačný rozhovor, projektová metóda, metódy využívajúce 



informačno-komunikačné technológie alebo brainstorming, súťaže, didaktické 

hry, úlohy zo života) 

 uplatňovanie a aplikácia nových metód pre jednotlivé vyučovacie predmety a 

ich využitie vo vyučovaní matematiky (diskusné metódy, metódy skupinového 

vyučovania a kooperatívneho učenia, metódy rozvíjajúce kritické myslenie, 

prípadové metódy, metódy hrania rolí, simulačné metódy, metódy objavovania, 

výskumné metódy 

 tvorba databázy úloh zameraných na inovatívne formy vyučovania 

 mapovanie web odkazov na stránky s možnosťou aplikácie vhodného učebného 

obsahu s inovatívnymi prvkami vyučovania 

 podpora spolupráce v skupine a pomoc žiakom so ŠVVP vzájomným učením sa 

a tiež prispôsobením vzdelávacieho obsahu. 

 

13. Závery a odporúčania:   

Koordinátorka klubu zhrnula činnosť v tomto školskom roku, ako aj metódy a techniky 

využívané pri vedení hodín matematiky vo všeobecnosti, vplyv na rozvoj matematickej 

gramotnosti a ich prepojenie s praxou. Jednotlivé poznatky a zistenia budeme implementovať 

v budúcich rokoch pri výučbe a vedení krúžkov.  

       Na záver sa koordinátorka poďakovala členom za účasť. 
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Príloha:  

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu  
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Miesto konania seminára/aktivity: Základná  ško la,  Bytča,  Ul ica El iáša  Lá niho 261/7  

Dátum konania seminára/aktivity: 02.06.2021 

Trvanie aktivity/seminára: od 15:00 hod do 18 :00 hod 

Meno koordinátora pedagogického klubu: Mgr.  Lenka HULÍNOVÁ  
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