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Schema
Quasi-neuronová síť slidů – síť kroků, podnětů, informací

 pro řízené objevování



  

Transmise vs. konstruktivismus



  
Bude následovat:   živý přenos z PC,   reflexe,   video-ukázky



  

Role dětí ve skupině

Děti se učí pracovat ve skupinách.

Rozdělí si role, jako např.:

Paní učitelka Petra:    stratég, povzbuzovač, dohodář, tišič

Paní učitelka Anna:    kapitán, časomíra, zapisovač, tišič



  

Síť příkladů pro mat. 5 .. dle RVP a ŠVP



  

Síť příkladů pro mat. 5 .. dle RVP a ŠVP



  

Co znamená gramotnost a jak s ní 
pracovat ve škole

Základní gramotnost – samozřejmostí
Funkční gramotnost – chybí

FG znamená spíše schopnost rozumět kontextu, chuť učit se a umět řešit reálné 
problémy, což je zřejmě obtížnější. Jak takovou gramotnost propojovat s výukou ve 
školách?

ČŠI - Gramotnosti je nezbytné rozvíjet napříč celým vzděláváním, protože různé 
vzdělávací oblasti nabízejí různé kontexty, ve kterých se funkční gramotnost 
uplatňuje.

Matematická gramotnost spočívá v:
1. Radost z vyřešené úlohy a pochopení pojmů
2. Porozumění různým typům matematického textu
3. Třídění zkušeností pomocí vlastního myšlení
4. Zobecňování získaných zkušeností a tvoření modelů
5. Schopnosti další práce s chybou
6. Následné diskuzi se spolužáky o matematice



  

Co u žáků ovlivňuje rozvoj matematické 
gramotnosti

Rozvoj matematické gramotnosti u žáků ovlivňují 4 faktory: 

1. Klima třídy

2. Komunikace ve třídě

3. Projevy žáků

4. Podpora učitele



  

… a další článek v médiích

Rodiče hledají netradiční výuku. Nabídka ale není velká.

Viz:
https://www.novinky.cz/veda-skoly/497212-rodice-hledaji-netradicni-vyuku-nabidka-ale-ne
ni-velka.html

Hledají se alternativy a některé z nich mohou být i dobré ...

https://www.novinky.cz/veda-skoly/497212-rodice-hledaji-netradicni-vyuku-nabidka-ale-neni-velka.html
https://www.novinky.cz/veda-skoly/497212-rodice-hledaji-netradicni-vyuku-nabidka-ale-neni-velka.html


  

ČŠI – Příklad inspirativní praxe

ČŠI hledá příklady inspirativní praxe pro vzdělávací oblasti, u kterých je třeba dosud 
vyvinuté
metody, postupy a nástroje doplnit a rozvinout.

Právě probíhá realizace pětiletého projektu Komplexní systém hodnocení, jehož 
výsledkem bude mimo jiné:
  metodiky k využití modelu kvalitní školy a na něj navázaných kritérií hodnocení 
   podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a zpracovány budou příklady inspirativní praxe
   v konkrétních oblastech činností reálných českých škol.
 sdílení představy o kvalitě a efektivitě ve vzdělávání napříč segmentem regionálního 

školství.
 s použitím těchto výstupů budou moci všichni relevantní aktéři počátečního vzdělávání
   provádět hodnocení jeho kvality a efektivity inovovaným a komplexnějším způsobem, s
   použitím sdílených metod, postupů a nástrojů, čímž bude podpořeno sjednocení pohledu  
   na kvalitu ve vzdělávání.

Naše škola byla pro redakci příkladu inspirativní praxe vybrána a může se tak ve vybraných 
aspektech kvality vzdělávání stát inspirací pro školy další.
Garantem tvorby příkladu inspirativní praxe pro naši školu je doc. PaedDr. Martina 
Maněnová, Ph.D. z UHK (viz hodina matematiky – popletený recept).



  

Příklad inspirativní praxe

● Tento systém umožňuje řízené objevování.

● Zahrnuje průřezová témata.

● Podporuje rozvoj měkkých dovedností.

● Usnadňuje učitelům přípravu pro děti.

● Má plnou podporu ČŠI. Tak proč to nešířit dál .. ?

Spolupráce vítána



  

Děkujeme Vám za pozornost

ZŠ nám. Míru 283, Vrchlabí

www.zsvrchlabi.cz

jindrich@zsvrchlabi.cz, ok8hxz@gmail.com 

http://www.zsvrchlabi.cz/
mailto:jindrich@zsvrchlabi.cz
mailto:ok8hxz@gmail.com
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