Europass - životopis
Osobné údaje
Priezvisko(á) / Meno(á)

Prídavková Alena

Adresa(y)

Matice slovenskej 5, 080 01 Prešov, SR

Telefón(y)

+421 51 7470542

E-mail(y)
Štátna(e) príslušnosť(ti)
Dátum narodenia
Pohlavie

Mobil: +421 908 546 342

alena.pridavkova@unipo.sk
Slovenská republika
20. 06. 1972
Žena

Pracovné skúsenosti
Od - do

09/1995 - súčasnosť

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie

vysokoškolský učiteľ

Hlavné činnosti a zodpovednosť

Pedagogická (výučba predmetov v oblasti matematiky) a vedeckovýskumná činnosť

Názov a adresa zamestnávateľa

Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra matematickej edukácie
Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov

Druh práce alebo odvetvie
hospodárstva

Verejná vysoká škola

Vzdelanie a príprava
Od - do
Názov získanej kvalifikácie
Hlavné predmety / profesijné zručnosti
Názov a typ organizácie poskytujúcej
vzdelávanie a prípravu
Od - do
Názov získanej kvalifikácie
Hlavné predmety / profesijné zručnosti
Názov a typ organizácie poskytujúcej
vzdelávanie a prípravu
Stupeň vzdelania v národnej alebo
medzinárodnej klasifikácii
Od - do
Názov získanej kvalifikácie
Hlavné predmety / profesijné zručnosti
Názov a typ organizácie poskytujúcej
vzdelávanie a prípravu
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2007
Doc. – docent
Predškolská a elementárna pedagogika
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta
09/ 1997 – 06/2002
PhD. – philosophiae doctor
Teória vyučovania matematiky
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania
09/1997 -06/2000
RNDr. – doktor prírodných vied
Matematika
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
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Od - do
Názov získanej kvalifikácie
Hlavné predmety / profesijné zručnosti

09/ 1990 -06/1995
Vysokoškolské štúdium (Mgr .– magister)
Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov aprobácie matematika - fyzika

Názov a typ organizácie poskytujúcej
vzdelávanie a prípravu

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

Stupeň vzdelania v národnej alebo
medzinárodnej klasifikácii

Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania

Osobná spôsobilosť
Materinský(é) jazyk(y)

Slovenský jazyk

Ďalší(ie) jazyk(y)
Sebahodnotenie

Porozumenie
Počúvanie

Európska úroveň (*)

Anglický jazyk

Čítanie

Hovorenie
Ústna interakcia

Písanie

Samostatný ústny prejav

B2

Samostatný
používateľ

B2

Samostatný
B1
používateľ

Samostatný
používateľ

B1

Samostatný
používateľ

B1

Samostatný
používateľ

B1

Samostatný
používateľ

B2

Samostatný
A2
používateľ

Používateľ
základného
jazyka

A2

Používateľ
základného
jazyka

A2

Používateľ
základného
jazyka

Ruský jazyk

(*) Úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (CEF)

Organizačné zručnosti a
kompetencie





organizátorka matematických sústredení na úrovni kraja (Matematické sústredenie pre riešiteľov
MO v kategórii Z9); od roku 1995
organizátorka Krajského kola MO v kategórii Z9 (predsedníčka organizačného výboru); od roku
2007
členka organizačných výborov konferencií

Počítačové zručnosti a kompetencie Ovládanie nástrojov Microsoft Office na užívateľskej úrovni: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint,
Internet, Adobe Photoshop,
Získané certifikáty:
 Digitálne kompetencie V. Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou.
EuroConsulting Prvá slovenská rozvojová agentúra n.o. 2007
 Tvorba kurzov v e-learningovom edukačnom prostredí Moodle. Prešovská univerzita v Prešove,
Pedagogická fakulta. V rámci projektu ESF Dištančné štúdium v kontexte celoživotného
vzdelávania ITMS 11230220154. 2007
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Ďalšie zručnosti a kompetencie

Členka riešiteľského kolektívu v projektoch:
 Štátna objednávka schválená uznesením vlády SR č. 912/2002 pod názvom Zvyšovanie
úrovne socializácie rómskej komunity prostredníctvom systémov vzdelávania sociálnych
a misijných pracovníkov a asistentov učiteľov – časť: Zvyšovanie úrovne socializácie rómskej
komunity prostredníctvom vzdelávania asistentov učiteľov (2003 – 2006)
 KEGA 3/3073/05 Elektronická učebnica didaktiky elementárnej matematiky (2005 – 2007)
 KEGA 3/3027/05 Moderné informačno-komunikačné technológie ako prostriedok ďalšieho
vzdelávania učiteľov-elementaristov v matematike (2005 – 2008)
 APVV-0073-06 Dynamické testovanie latentných učebných kapacít detí zo sociálne
znevýhodneného prostredia (2007 – 2010)
 KEGA-163-009PU-4/2010 Implementácia Learning Management System do matematickej
a odborovodidaktickej prípravy budúcich učiteľov preelementaristov a elementaristov (od
2010)
 VEGA-1/1230/12 Komparatívna analýza vybraných aspektov primárnej matematickej
edukácie na Slovensku a v zahraničí v kontexte kurikulárnej transformácie vzdelávania na
základných školách a medzinárodných výskumov OECD PISA a IEA TIMSS (2012-2014)
Vedúca projektu:
 KEGA-165-016PU-4/2010 Matematika pre život – cesty rozvíjania matematickej gramotnosti
žiakov primárnej školy v kontexte medzinárodných výskumov OECD PISA A IEA TIMSS
(2010-2011)
Absolvované vzdelávanie v oblasti dynamického hodnotenia schopností žiakov a mediovaného
učenia (získané medzinárodné certifikáty):
 Dynamic Assessment, Learning, Culture and Cognition. The International Center for
Mediated Learning. The ICML is approved by the American Psychological Association to
sponsor continuing education for psychologists. M.R. Jensen, Ph. D – Program Presenter.
2009
 Dynamic assessment of young children. Workshop implemented within the APVV Project
0073-06. A four-day workshop led by David Tzuriel, Ph. D. 2009

Vodičský(é) preukaz(y)

Doplňujúce informácie
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Skupina B
 Aktivity súvisiace so vzdelávaním žiakov a učiteľov základných škôl v oblasti matematiky
 Recenzovanie učebných textov z matematiky pre 1. a 2. stupeň ZŠ
 Členka Jednoty slovenských matematikov a fyzikov (JSMF) – vedecká spoločnosť pri Slovenskej
akadémii vied
 Podpredseda Krajskej komisie Matematickej olympiády – Prešovský kraj (od 1998)
 Členka redakčnej rady časopisu MIF. Matematika, informatika, fyzika – didaktický časopis
učiteľov matematiky, informatiky a fyziky (od 2003)
 Výučba zahraničných študentov v rámci programu Erasmus
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