Hodnotící zpráva ze vzdělávací akce
Název příjemce

Otevřené zahrady Jičínska z. s.

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000388

Název projektu

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Jičín

Název vzdělávací akce

Inspirativní činnosti ve výuce matematiky I., 1. setkání

Termín realizace vzdělávací akce

15. 3. 2017

Zaměření/téma vzdělávací akce

Praktická ukázka inspirativních aktivit využívaných při výuce
matematiky - aritmetiky, seznámení s jednotlivými
matematickými prostředími 2. ročníku na 1. ZŠ Jičín

Stanovený cíl vzdělávací akce

Seznámení s aktivními a inovativními aktivitami v hodinách
matematiky, rozšíření jejích povědomí mezi jičínské učitele.

Vazba na témata MAP

Matematická gramotnost v základním vzdělávání,
Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí
Rozvoj podnikavosti, iniciativy, logického myšlení

Cílová skupina

Ředitelé a pedagogové základních nebo mateřských škol
v ORP Jičín

Počet účastníků

10

Termín zpracování hodnotící zprávy
(ne dříve než 3 měsíce od realizace
vzdělávací akce)

Popis realizace vzdělávací akce

Účastníkům semináře byly předvedeny při výuce
matematiky ve 2. ročníku ZŠ praktické ukázky s dětmi:
 prostředí násobilky
 prostředí součtových trojúhelníků
 prostředí pavučin
 prostředí hadů
 prostředí sčítacích tabulek
 prostředí cyklostezek
 prostředí neposedů
 prostředí výstaviště
Při ukázce výuky matematiky pracovali účastníci s žáky
druhé třídy ve dvojici. Žáci učitele zasvěcovali do použité
metody. Jednotlivá prostředí vysvětlovali, vyjasňovali a
argumentovali pro správnost řešení. Po práci s dětmi,
nastalo sdílení zkušeností mezi účastníky a lektorkami,
které bylo obohaceno o metody kritického myšlení.

Popis přínosů pro cílovou skupinu
ve vazbě na tvorbu MAP

Učitelé - účastníci si vyzkoušeli aktivní a inovativní metody
výuky matematiky, seznámili se s jednotlivými prostředími a
ve sdílení si předali své zkušenosti, které získali svojí praxí.
Podle výsledků evaluačního dotazníku využije získané
informace v praxi všech 10 zúčastněných osob.

Popis dopadů pro cílovou skupinu
ve vazbě na tvorbu MAP

Na základě realizace semináře byla navázána spolupráce s
dalšími pedagogy, kteří nebyli doposud zapojeni do projektu
MAP.
Zavedením představených a použitých metod při výuce
matematiky se zvýší kvalita a pestrost vzdělávacích aktivit v
dalších ZŠ a MŠ a tyto aktivity obohatí širší spektrum dětí.
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