ZÁPIS ZE 2. JEDNÁNÍ PS PRO ROZVOJ MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI
uskutečněného ve středu 20. 3. 2019 ve 14:30 hodin v Základní škole a mateřské škole
Hranice, Struhlovsko, v učebně matematiky
v rámci projektu MAP pro Hranicko II CZ.02.3.68/0.0/17_047/0009162.
Přítomni:
Mgr. Hana Kučerová, ZŠ a MŠ Drahotuše
Mgr. Kateřina Jurčáková, ZŠ a MŠ Struhlovsko
Mgr. Hana Gaďurková, MAS Hranicko
Mgr. Eva Odstrčilová, ZŠ a MŠ Struhlovsko
Mgr. Petra Kuchařová, ZŠ 1. máje
Mgr. Jan Bouchala, ZŠ a MŠ Šromotovo
Mgr. Roman Šejda, ZŠ a MŠ Struhlovsko
Mgr. Radomír Macháň, ZŠ a MŠ Struhlovsko
Program:
1. Úvod, přivítání členů PS, shrnutí závěrů 1. setkání
2. Dotazník potřeb
3. Budování znalostních kapacit
4. Propojení škol v regionu, sdílení
5. Začlenění ICT do výuky matematiky
6. Místní lídři MG
7. Závěr
Průběh jednání:
2. Úkolem pro nadcházející období bude oslovení učitelů matematiky, 1. stupně
a přírodovědných předmětů s cílem zjištění potřeb a zájmů v oblasti výuky matematiky
a rozvoje matematické gramotnosti u pedagogické veřejnosti v regionu (zvolená forma
dotazník pro učitele – sestavení otázek; možnost zaslání dalších do týdne).
3. Projednávání témat a námětů na školení, semináře či workshopy realizované na
zakázku a přímo u nás v regionu v rámci Budování znalostních kapacit. Využít
dotazníků, vlastních rozhovorů s pedagogy.
4. Otevřená debata na téma: Jak v praxi regionu na výměnu zkušeností a odborných
znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou ke zkvalitnění výuky

matematiky a rozvoji MG? Existuje zájem o sdílení? Jak jej podpořit? (opět zapracovat
do dotazníku)
5. Příklady dobré praxe začlenění ICT a oblasti informatického myšlení a digitální
gramotnosti do výuky matematiky a rozvoje MG napříč předměty.
6. Identifikace místní lídrů/expertů ve vzdělávání v regionu a jejich zapojením do aktivit
v rámci realizace MAPu II – existují, jen jak je motivovat a získat (dotazník).
7. Shrnutí témat k přemýšlení, úkolů ke splnění, poděkování a závěr.

Zpracoval: Radomír Macháň

