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., 2. setkání

Termín realizace vzdělávací akce

17. 3. 2017

Zaměření/téma vzdělávací akce

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

Stanovený cíl vzdělávací akce

Seznámení s aktivními a inovativními aktivitami v hodinách
matematiky, rozšíření jejich 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 škol v ORP Jičín

Počet účastníků

10

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

Popis realizace vzdělávací akce

Pedagožkám z Jičínska byla představena otevřená hodina
matematiky, do které byly aktivně zapojeny (v interakci 2
žáci + učitelka). Polovina otevřené hodiny byla věnována
komunikaci a ukázce při spolupráci mezi dětmi, druhá část
se věnovala seznámení učitelek s matematickými
prostředími, které jim prakticky vysvětlovaly děti. Vše bylo
podloženo manipulací s pomůckami, které děti běžně
v hodinách využívají. Závěrem žáci předvedli své portfolio,
které pedagožkám ukázali a okomentovali.

Popis přínosů pro cílovou skupinu
ve vazbě na tvorbu MAP

Paním učitelkám byly představeny inspirativní metody výuky
geometrie. Při společném sdílení, už bez dětí, také metody
kritického myšlení – myšlenková mapa, Vennovy diagramy.
Závěrem se diskutovalo a předávaly si zkušenosti z praxe,
vyhodnocovala se komunikace a spolupráce s dětmi i mezi
dětmi.
Podle výsledků evaluačního dotazníku využije získané
informace v praxi všech 10 zúčastněných osob.

Popis dopadů pro cílovou skupinu
ve vazbě na tvorbu MAP

Datum:

27. 4. 2017

Na základě setkání na tomto semináři se vytvořily pracovní
vazby mezi učitelkami na Jičínsku, které se zajímají
o inspirativní metody výuky matematiky a o metody
kritického myšlení.

Podpis: Mgr. Kateřina Babíková

