Centrum celoživotního vzdělávání - zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje
Mozartova 449, 530 09 Pardubice, tel. 466 536 530
E-mail:info@ccvpardubice.cz Web:http://www.ccvpardubice.cz IČO 750 61 074

POZVÁNKA NA VZDĚLÁVACÍ AKCI
Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si Vás pozvat na vzdělávací akci č. 0307111 Co je v hlavě, to se počítá, která je doporučena pro
učitele 1. stupně ZŠ.

03 1. stupeň ZŠ
0307111

Co je v hlavě, to se počítá

Doporučeno pro:

učitele 1. stupně ZŠ

Termín konání:

27.května 2021 od 09:00

Rozsah:

8 vyučovacích hodin

Místo konání:

CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny

Spojení:

MHD č. 2, 6, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše

Lektor:

RNDr.,PaedDr. Eva Krejčová CSc., Pedagogická fakulta, Hradec Králové

Garant za CCV:

Leona Mašková

Tematická náplň:

Podněcování kultury numerického počítání, posilování efektivity pamětného učení a
logického uvažování.
Modul 1
Stěžejní cíle vyučování matematice na 1. stupni základní školy, učební texty a
metodická literatura - přehled, zkušenosti, inspirace. Priority ve vzdělávání.
Matematická gramotnost potřebná pro život. Možnosti zvyšování kultury numerického
počítání. Hry ve vyučování jako účinný nástroj aktivizace žáků k potřebnému výcviku
paměti. Didaktická hra a její postavení v podmínkách vyučování (hry univerzální a
specifické, požadavky na didaktické hry). Prezentace inspirativních námětů.
2
hodiny
Modul 2
Nácvik numerace a procvičování základních početních operací
s důrazem na aktivizaci myšlenkového úsilí žáků, respektování jejich věkových
zvláštností a vytváření podnětného pracovního prostředí. Pozitivní motivace jako
významný předpoklad efektivního vyučování. Konkrétní činnosti s podporou snadno
dostupných didaktických pomůcek, originálních pracovních listů a manipulativních
technik. Činnostní přístup a zážitkové učení ve smyslu "nejlépe si to vysvětlíme,
když to uděláme".
2 hodiny
Modul 3
Rozvíjení geometrické představivosti a podněcování tvořivosti - význam, inspirace.
Možnosti naplňování v podmínkách vyučování geometrie (koordinace ruky a oka,
činnost rukou podněcuje činnost mozku) - ukázky (skládanky, tečkovaná schémata,
zašifrované obrázky, Digimat aj.). Podporování tvořivého přístupu, manipulativní
zručnosti a zdokonalování technických dovedností využitím inspirativních činností,
vytváření správných představ o rovinných útvarech (nejen), "zácvik" a zkušenost.
2 hodiny
Modul 4
Metody aktivního vyučování, kooperativní formy práce (přednosti, možnosti
využití), hodiny "jiné" matematiky, osvědčilo se v hodinách matematiky se zaměřením
na podněcování logického a kombinatorického uvažování. Prezentace podnětných
činností. Výměna zkušeností (brainstorming).
2 hodiny
Účastníci se seznámí s činnostmi a didaktickými přístupy, jejichž prostřednictvím
lze účinně naplňovat nejdůležitější cíle vyučování matematice na 1. stupni ZŠ. Pro
aktivní podporu těchto námětů a usnadnění jejich zprostředkování získají soubor
nakopírovaných předloh.

Akreditace:
Účastnický poplatek:

1400 Kč

Poznámka:

Seminář je vhodný do šablon OP VVV.

V případě zájmu o uvedenou akci vyplňte, prosím níže přiloženou přihlášku a zašlete ji obratem na e-mailovou adresu nejpozději do
uzávěrky přihlášek.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
0307111 Co je v hlavě, to se počítá
Jméno, příjmení, titul:
Datum narození:
Místo narození:
Kontakt na přihlášeného účastníka:
Název, adresa školy, šk. zařízení:
IČO:
Telefon, e-mail školy:
Platba: v hotovosti / na fakturu
Přihlašovat se můžete odesláním této vyplněné přihlášky e-mailem nebo přímo na stránkách www.ccvpardubice.cz, kde najdete uvedenou
akci v databázi školení pod odkazem "03 1. stupeň ZŠ"
Počet míst na semináři je omezen kapacitou učebny, v případě překročení kapacity rozhoduje o zařazení mezi účastníky datum přijetí
přihlášky.
Seminář proběhne v případě naplněné potřebné kapacity k uskutečnění semináře.
Při neúčasti nebo zrušení účasti po uzávěrce se zavazujeme uhradit účastnický poplatek.
Vyplněním přihlášky souhlasím se zavedením do evidence účastníků vzdělávacích akcí (podle zák. č. 101/2000 Sb.).

..................................................
Razítko a podpis ředitele

