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11. Manažérske zhrnutie:  

Krátka anotácia: 

 

Na šiestom zasadnutí klubu sme mali  Problémy a východiská. 

 

       Členovia klubu  si vymenili názory medzi sebou. 

 

Kľúčové slová:  

 

Matematická a prírodovedná gramotnosť, čitateľská gramotnosť,  

miskoncepcie pri riešení prírodovedných úloh.  
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 

 

 

Téma stretnutia: Spätná väzba 

Rámcový program stretnutia: Problémy a východiská. 

 

 

Vedúca  klubu privítala členov na šiestom zasadnutí a oboznámila ich s témou stretnutia. 

Hlavným bodom stretnutia bolo problémy a východiská  k práce žiakom. 

Problémy: 

Zistili sme, že pre žiakov sa náročnejšími ukázali byť úlohy: 

 - súvisiace s čítaním a interpretáciou informácií v podobe grafu, ďalej práca s tabuľkou. 

Iné miskoncepcie: numerická chyba, zlý prepis, čiastočný výsledok, nesprávne rysovanie a 

pod.,  nesprávna odpoveď. 

 

 Východiská: 

 - do vyučovania matematiky a do testov zaraďovať viac aplikačných úloh vyššej kognitívnej 

úrovne,  

- sústrediť pozornosť na úlohy  najmä na prácu s grafmi, tabuľkami, kombinatoriku a úlohy 

rozvíjajúce logické myslenie žiakov, 

- venovať primeranú pozornosť geometrii 

                ( rysovanie kolmíc a rovnobežiek, rysovanie trojuholníkov ...) 

 

  

13. Závery a odporúčania: 
 

Členovia klubu si do ďalšieho stretnutia pripravia: Metódy a formy. 
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Príloha 1:Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu. 

 

 


