POZVÁNKA NA 1. SETKÁNÍ PS MG
Kdy: pondělí 14. 1. 2019 ve 14:30 hodin
Kde: ZŠ a MŠ Hranice, Struhlovsko, učebna matematiky
Milé kolegyně, vážený kolego.
Jsem velmi rád, že jste se rozhodli dělit se o své zkušenosti a máte zájem spolupracovat na
rozvoji matematické gramotnosti v našem regionu? Jistě se často potýkáme s podobnými či
úplně stejnými problémy v oblasti matematiky i jejího přesahu do ostatních vzdělávacích
oblastí. Děti jsou stále náročnější, jejich motivace obtížnější a získání si jejich zájmu
o matematiku, logiku a vzdělávání obecně obtížnější.
Přes veškerou snahu jsme často již sami vyšťavení, využili jsme všechny své vlastní možnosti
a nápady a potřebovali bychom nový impuls, novou inspiraci, nápady a podněty. Ale i potřebný
čas. A kde to vše brát?
No jak se říká: “Ve dvou se to lépe táhne”, ... a nás na tu káru bude ještě více. To by tedy bylo,
abychom nevymysleli, jak najít možnosti a cesty, jak výuku zlepšit, obohatit, zmodernizovat a
zároveň si především vzájemně nepomohli a neinspirovali se.
Zvu Vás tedy na první setkání pracovní skupiny, těším se na viděnou i Vaše první nápady
a podněty.
Na jaká témata bychom se mohli a měli zaměřit a nad čím se zamyslet?
● Nad společným plánováním a spoluprací subjektů (škol).
● Nad rozvojem a podporou výuky matematické gramotnosti na území ORP Hranice
směřující k rozvoji potenciálu každého žáka.
● Nad možnostmi a způsoby výměny zkušeností a odborných znalostí o metodách,
pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji MG, které podněcují zájem žáků.
● Nad identifikací místní lídrů/expertů ve vzdělávání v regionu a jejich zapojením do
aktivit v rámci realizace MAPu II.
● Nad návrhy na budování znalostních kapacit v oblasti matematické gramotnosti
(praktické workshopy, semináře, sdílení zkušeností a dobré praxe, vznik a práce
metodických kabinetů).
● Nad začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT do vzdělávání matematiky
a současným rozvojem matematické a digitální gramotnosti.
● Nad vznikem aktivit směřujících na podporu práce s žáky ohroženými školním
neúspěchem, ale naopak i žáky nadanými (hry v matematice, soutěže na podporu
matematické gramotnosti, finanční gramotnosti atd.).
Tak tedy na viděnou v pondělí, kdy se budu těšit na další podněty již i od Vás.
Radomír Macháň, vedoucí PS MG

