Správa o činnosti pedagogického klubu
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11. Manažérske zhrnutie:
Anotácia
Úvodné zasadnutie Pedagogického klubu učiteľov matematiky bolo venované
predovšetkým oboznámeniu sa s činnosťou klubu, s jeho zameraním, zdôvodneniu
plánovaných činností a prerokovaniu harmonogramu jednotlivých stretnutí.
Vyplývajúc z hlavnej náplne klubu, ktorou je v prvý rok činnosti tvorba učebných
materiálov na tému Výrazy ako matematický model reálnych situácií, bolo úvodné
zasadnutie venované už aj tejto danej problematike, konkrétne analýze existujúcich
materiálov, výmene skúseností pri osvojovaní si vedomostí žiakov a koncepčnému návrhu
výsledných materiálov.
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:
 činnosťou klubu, jej náplň a zameranie
 harmonogram jednotlivých stretnutí
 analýza existujúcich materiálov k problematike Výrazy ako matematický model
reálnych situácií
 analýza skúseností z praxe pri osvojovaní vedomostí žiakov z danej témy
 koncepcia návrhu výstupu práce klubu
Členovia klubu prerokovali náplň a zameranie činnosti klubu a vypracovali harmonogram
jednotlivých plánovaných stretnutí. Diskutovali o skúsenostiach z praxe pri osvojovaní si
vedomostí žiakov v rámci tematického celku Výrazy ako matematický model reálnych
situácií, o najčastejších problémoch, ich príčinách a dôsledkoch, ako aj o ich dopadoch na
ďalšie vzdelávanie. Na základe prerokovaného vypracovali koncepčný návrh výstupu práce
Klubu učiteľov matematiky s cieľom zostaviť učebný materiál zameraný najmä na rozvoj
schopností vyjadriť a sformulovať bežnú situáciu pomocou matematiky a na rozvoj
schopností úpravy týchto zápisov ako nevyhnutnej súčasti takmer každého procesu riešenia
matematických modelov reálnych situácií.

13. Závery a odporúčania:
Členovia pedagogického klubu berú na vedomie a schvaľujú návrh činnosti klubu
a harmonogram jednotlivých stretnutí a ukladajú si za úlohu vypracovať nový učebný
materiál zodpovedajúci súčasným požiadavkám praxe.
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PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, 934 03 Levice
Dátum konania stretnutia: 17. 9. 2020
Trvanie stretnutia: od 14:45 hod – do 17:45 hod

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:
č.

Meno a priezvisko

1.

PaedDr. Jana Baková

2.

PaedDr. Mária Beniačiková, PhD.

3.

Mgr. Ľubica Korčeková

4.

Mgr. Igor Mako

Podpis

Inštitúcia
Gymnázium Andreja
Vrábla, Levice
Gymnázium Andreja
Vrábla, Levice
Gymnázium Andreja
Vrábla, Levice
Gymnázium Andreja
Vrábla, Levice

