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11. Manažérske zhrnutie: 
Krátka anotácia: 
Druhé stretnutie pedagogického klubu v druhom polroku sa uskutočnilo dňa 26.02.2020. Zúčastnili sa 

na ňom všetci členovia pedagogického klubu. Koordinátorka pedagogického klubu oboznámila členov 

s programom stretnutia. Hlavnou témou stretnutia boli inovatívne metódy. 
Kľúčové slová:  
inovatívne metódy, matematická gramotnosť 
 



12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
Hlavné body a témy stretnutia: 
1. Zahájenie stretnutia 
2. Oboznámiť členov s programom stretnutia 
3. Inovatívne metódy 
4. Matematická gramotnosť 
5. Záver stretnutia 
 
 
Zhrnutie priebehu stretnutia: 
Mgr. Kinga Borbély, koordinátorka pedagogického klubu, zahájila stretnutie a privítala všetkých 

členov pedagogického klubu.  Následne každého oboznámila s programom stretnutia.  
 

Dohodli sme sa ,že pri MG budeme zohľadňovať nasledujúce úrovne: 
kontext (situácia) 
vedomosti (obsah) 

       kompetencie (procesy, postupy) 
       postoje.  
Inovatívne metódy budeme používať preto, aby sme rozvíjali praktické zručnosti, podporili riešenie 

problémových situácií, názornosť pomocou vizualizácií, prepojenie teórie s každodenným životom, 

použiť vhodné matematické modely na opísanie zmien, tabuľky, grafické znázornenie.   
 
 

V závere sa koordinátorka poďakovala členom za prítomnosť ako aj za cenné pripomienky počas 

stretnutia. 
 

 

13. Závery a odporúčania: 
Členovia pedagogického klubu sa zhodli na dôležitosti matematickej gramotnosti ako na prvom, 

tak aj na druhom stupni zš. 
Odporúčania: 
1. naďalej uplatňovať vo vyučovaní inovatívne metódy 
2. pripraviť úlohy rozvíjajúce špec.mat. myslenie 

  

14. Vypracoval (meno, 

priezvisko) 
Mgr. Kinga Borbély 

15. Dátum 26.02.2020 
16. Podpis  
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Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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Prioritná os :  Vzdelávanie  

Špecif i cký  c ie ľ :  1.1.1 Zvýš iť  ink luz ívnosť  a  rovnaký  prís t up ku kval itnému  

vzdelávaniu a  z lepš i ť  výs ledky  a  kompetencie  det í  a  

ž iakov  

Pri j ímateľ :  Základná školy  Ká ro lya  Szemerényiho  s  VJM  

Názov  projektu:  Inovácia foriem a metód výchovno – vzdelávacieho procesu v 
Tvrdošovciach 

Kód ITMS p rojektu:  312011S214 

Názov  pedagog ického k lubu :  Pedagogický k lub matemat icke j a  pr írodovedecke j 

zručnost i  

PREZENČNÁ LISTINA 
Miesto konania stretnutia: ZŠ Károlya Szemerényiho s VJM 

Dátum konania stretnutia: 26.02.2020 

Trvanie stretnutia: od 14:00 hod do 17:00 hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Adriána Mojzeš   ZŠ Károlya Szemerényiho s VJM 

2. PaedDr. Ildikó Rošková  ZŠ Károlya Szemerényiho s VJM 

3. Mgr. Alexandra Csányi  ZŠ Károlya Szemerényiho s VJM 

4. Mgr. Renáta Bírócziová  ZŠ Károlya Szemerényiho s VJM 

5. Mgr. Tímea Vaňa  ZŠ Károlya Szemerényiho s VJM 

6. Mgr. Kinga Borbély  ZŠ Károlya Szemerényiho s VJM 

7. PaedDr. Melinda Kosziba  ZŠ Károlya Szemerényiho s VJM 

    

 



 

 

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

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 

 

 


