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Pozvánka na 3. platformu 

v oblasti podpory čtenářské a matematické gramotnosti 

k projektu Implementace Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji 

 

 

Datum:   17. května 2018  

Čas:    13:00 až 17:00 hodin 

Místo:  ZŠ Rokycanova 258, Sokolov 

Kapacita:  max. 20 osob 

 

 

Program: 

 

ZÁKLADY HEJNÉHO METODY NA 2. STUPNI ZŠ 

 

Akreditovaný seminář, č. akr. DVPP: MSMT- 32872/2016-1-880 

Lektorka PhDr. Hana Bretfeldová, Ph.D. 

 

Seminář je určen pro učitele 2. st. ZŠ a zájemce ze SŠ, kteří chtějí začít učit matematiku 

metodou Hejného, nebo kteří uvažují o využití některých prvků této metody ve své výuce. 

Semináři bude zaměřen na následující myšlenky: 

 

A. Východiska vyučovací metody prof. Hejného – vyučování orientované na budování schémat 

(genetický konstruktivismus) 

 

B. Cíle výuky metody genetického konstruktivismu a její principy, změna role učitele při výuce 

a v poznávacím procesu žáka 

 

C. Koncepce učiva v učebnicích Hejného – budování mentálních matematických schémat 

prostřednictvím práce v matematických prostředích, rozvoj tvořivosti, intelektu i osobnostních 

vlastností žáka 

 

D. Rozvoj číselných představ. Jak se buduje dobré porozumění číslům (celým, racionálním, 

iracionálním), číselným operacím a relacím. 

 

E. Rozvoj porozumění geometrickým 2D i 3D pojmů. Od manipulací k představám a abstrakci 

 

Vše bude ilustrováno na příkladech z praxe. Účastníci sami prožijí situaci objevování, kterou 

by měli dopřávat žákům. Součástí semináře bude diskuse o problémech a otázkách 

souvisejících se zavedením inovativního pojetí matematiky a přístupu k vyučování. 

 

Účastníci získají certifikát o absolvování semináře. 
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V případě zájmu o bližší informace kontaktujte, prosím, paní Ing. Zuzanu Žitnou, hlavní 

manažerku projektu, na e-mailové adrese zuzana.zitna@kr-karlovarsky.cz, tel.: 354 222 179, 

nebo paní Bc. Kateřinu Brindzovou, metodičku pro podporu gramotnosti, na e-mailové adrese 

katerina.brindzova@gmail.com, tel: 604 646 151. 

Potvrzení účasti zašlete, prosím, na e-mailovou adresu jana.skutova@kr-karlovarsky.cz 

nejpozději do 10. 5. 2018. 

Informace o všech aktivitách projektu naleznete na facebooku Implementace Krajského 

akčního plánu 1 v Karlovarském kraji. 
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