Zápis z 2. setkání pracovní skupiny pro matematickou gramotnost
Datum: 26. 8. 2019
Místo: zasedací místnost Místní akční skupiny Podřipsko, z. s.
Přítomní: dle prezenční listiny
Úvod:
- Mgr. Smejkalová zahájila zasedání pracovní skupiny a přívítala všechny přítomné
- členové byli vyzváni k případnému doplnění swot analýzy, která byla vytvořena na
prvním setkání PS
- Mgr. Smejkalová upozornila, že naším cílem by měla být eliminace slabých stránek a
také zachování toho, co funguje, tj. identifikované silné stránky ve SWOT analýze
- dalším krokem bylo převedení slabých stránek a hrozeb do pozitivních tvrzení/cílů
- následovala diskuze a připomínky v souvislosti se zněním jednotlivých cílů
Poznámky z diskuze:
Psychohygiena
- supervize, vzájemné sdílení, setkání s oborovými odborníky z nepedagogického
odvětví
BOD: Žáci nemají problém s řešením slovních úloh - byl přeformulován
-> Žák chápe matematickou úlohu jako obraz reality.
Prioritizace cílů:
- v další části zasedání členové PS obodovali cíle dle jejich vnímání závažnosti:
1. Dostatečná podpora individuálního přístupu k žákům - 4
2. Žák chápe matematickou úlohu jako obraz reality - 4
3. Dobrá implementace pomůcek - 1
4. Dostatek metodické znalosti pro implementaci individuálního přístupu k žákům - 1
-

na základě slabých stránek a hrozeb ze SWOT analýzy budou identifikovány příčiny
těchto problémů
na zasedání příští PS proběhne diskuze a určení konkrétních kroků/strategie, jak
těchto vytyčených cílů dosáhnout, nebo se k nim alespoň přiblížit

Diskuze:
- členové PS byli upozorněni na činnost KAP a jejich aktivitu Centrum kolegiální
podpory, které poskytuje metodickou pomoc učitelům různých předmětů
- rozděleno dle gramotností - také pro matematickou a digitální gramotnost
- odkaz zde: http://rskuk.cz/odborne-metodicke-skupiny-mobilni-centra-kolegialnipodpory-pujcovna
- členové PS byli dále upozorněni na možnost pozvání odborníka z KAP na setkání PS
za účelem prezentace pomůcek, které školám zapůjčují
- Mgr. Smejkalová dále informovala na možnost realizace workshopů/školení v
souvislosti s podporou matematické gramotnosti dle požadavků členů PS

Termín dalšího setkání bylo stanoveno na 24. 10. 2019 od 15:00, oficiální pozvánka
bude rozeslána členům pracovní skupiny v dostatečném předstihu.

