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11. Manažérske zhrnutie:  

kľúčové slová: matematická gramotnosť 

krátka anotácia:  

Cieľom činnosti nášho pedagogického klubu bolo vytvárať inovatívne materiály, Best Practice,, 

zdieľať skúseností, vymieňať si názory v oblasti rozvoja matematickej a finančnej gramotnosti 

žiakov. 

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

 Úvod:  

Otvorenie osemnásteho stretnutia a privítanie členov pedagogického klubu 

 

 Príprava podkladov k spoločného výstupu.  

Boli navrhnuté jednotlivé body písomného výstupu 

 

 Sumarizácia práce klubu. 

Hlavným zámerom stretnutí bol rozvoj kompetencií učiteľa a obohatenie jeho práce 

prostredníctvom výmeny skúseností medzi členmi klubu, získavanie nových poznatkov 

v rámci moderných metód vyučovania matematiky, ktoré sú v úzkom prepojení s 

odbornými predmetmi. Cieľom bolo vyhľadávanie a pomenovanie hlavných 

nedostatkov v matematickej gramotnosti žiakov našej školy a ich eliminovanie 

prostredníctvom kvalitných a efektívnych metód a foriem vzdelávania, ktoré boli 

odporúčané na základe systematickej spolupráce všetkých pedagógov klubu. 

 

 Príprava vyhodnotenia práce na projekte z pohľadu učiteľov. 

 viac sa zamerať na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov, ktoré napomáhajú k 

riešeniu matematických úloh z praxe 



 zaradiť do vyučovania matematiky riešenie niektorých z uvoľnených úloh 

predchádzajúcich testovaní PISA, 

 používať aktivizujúce metódy a formy vo vyučovaní: diskusné metódy, 

didaktické hry, pojmové mapovanie, myšlienkové mapovanie. 

 

 

13. Závery a odporúčania:   

Matematickú gramotnosť je nutné realizovať aj v rámci medzipredmetových vzťahov s 

prepojením na už získané poznatky a vedomosti. V diskusiách sme dospeli k tomu, že je 

nutné zvyšovať úroveň finančnej gramotnosti aj IKT zručností žiakov.        

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: 07.06.2021 

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

Meno koordinátora pedagogického klubu: Mgr.  Lenka HULÍNOVÁ  
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