Pozvánka na školenie učiteľov zamerané na inovačné metódy
vo vyučovaní matematiky
Termín: 29. – 31. 8. 2006
Miesto: chata Bystrička na Orave, Dierová na Orave, Žaškov
Cieľ: Prehĺbenie a rozšírenie vedomostí a zručností o inovačných metódach, ktoré sa
dajú využiť pri plánovaní a príprave vyučovacej hodiny.
Školitelia: RNDr. Ľudovít Hrdina, CSc., MPC Tomášikova 4, Bratislava
Ing. Mgr. Martin Hriňák, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Univerzity Komenského v Bratislave; MPC Tomášikova 4, Bratislava
RNDr. Viera Kolbaská, MPC Tomášikova 4, Bratislava
Mgr. Dagmar Ševerová, ŠPMNDaG, Teplická 7, Bratislava
Program:
29. 8. 12.00 Prezentácia a ubytovanie účastníkov
13.30 Úvodné slovo, predstavenie projektu Korešpondenčný seminár
MATMIX (Hriňák)
14.15 Zoznamovacie hry (Hriňák, Ševerová)
15.30 Systém kľúčových kompetencií žiakov (Hriňák)
16.30 7 – typov inteligencií (Kolbaská)
19.00 Učenie matematiky ako výzva (Ševerová)
20.30 Hry, diskusie (Hriňák)
30. 8. 9.00 Projektové vyučovanie, ukážky, nápady (Hriňák)
10.15 Matboj (Hrdina)
14.00 Azimuty (Hriňák)
16.30 Vyhodnotenie matboja (Hrdina)
19.00 Hry matematické i nematematické (Hriňák)
21.00 Posedenie pri táboráku
31. 8.

9.00 Využívanie tvorivosti v riešení matematických úloh (Hrdina)
11.00 Matboje a náboje (Hriňák)
13.00 Ukončenie školenia

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.
Európsky sociálny fond pomáha rozvíjať zamestnateľnosť podporovaním
zamestnateľnosti, obchodného ducha, rovnakých príležitostí a investovaním
do ľudských zdrojov.

3

Organizačné pokyny
Organizované školenie je vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu pre
všetkých účastníkov bezplatné a jeho účastníkom hradená aj doprava z miesta
trvalého bydliska do miesta konania školenia verejnými dopravnými prostriedkami
(autobus, vlak 2. trieda). Pri použití osobného automobilu budú náklady hradené do
výšky cestovného lístka verejnou dopravou. Účastníci školenia taktiež dostanú
zdarma školiace materiály. Toto školenie je určené len pre učiteľov
z mimobratislavského regiónu.
Školenie bude prebiehať formou dvoch trojdňových stretnutí – prvé sa
uskutoční 29. – 31. augusta 2006 v chate Bystrička na Orave, druhé 6. – 8.
októbra 2006 na tom istom mieste. Obsahom druhého školenia bude prezentácia
ďalších metód použiteľných na vyučovaní, ale hlavne prezentácia vlastných skúseností
s uvedenými metódami.
Záväznú prihlášku pošlite V. Kolbaskej obratom poštou na adresu MPC, emailom alebo faxom najneskôr do 25. júla 2006. Počet účastníkov z jednej školy nie
je obmedzený a ak počet záujemcov neprekročí kapacitu ubytovacieho zariadenia,
budú sa ho môcť zúčastniť všetci prihlásení.
Informácie o ubytovacom zariadení je na stránke: www.rekreabystricka.szm.sk.
Www stránka korešpondenčného seminára MATMIX: www.matmix.sk.
Vybavuje: RNDr. V. Kolbaská
tel.: 02/4820 9435, fax 02/4333 5946
e-mail: kolbaska@mctba.sk

Záväzná prihláška na školenie učiteľov zamerané na inovačné metódy vo
vyučovaní matematiky 29. – 31. 8. 2006 Chata Bystrička na Orave
Meno, priezvisko, titl.: ........................................................................................................................
Adresa: ................................................................................................................................................
Škola: ..................................................................................................................................................
E- mail: ................................................................................................................................................
Telefón: ...............................................................................................................................................

...................................................

.................................................

podpis účastníka

súhlas vedenia školy
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