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VI. SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN 
pro rozvoj matematické gramotnosti 

Projekt MAP Jablonecko II  
Projekt MAP Liberecko II 

Dobrý den,  

dovolujeme si Vás pozvat na VI. setkání pracovních skupin pro rozvoj matematické gramotnosti, 
v rámci projektu MAP Liberecko II a MAP Jablonecko II. Rozhodli jsme o propojení setkání PS 
matematické gramotnosti z Liberecka a Jablonecka pro efektivní výměnu zkušeností. Zajímá vás, jak 
distanční výuku řeší jiní učitelé? Jak se daří učit matematiku na dálku? Osvědčilo se vám něco a nechcete 
si to nechat jen pro sebe? Tyto témata budeme probírat na našem meetingu. 

Setkání se uskuteční ve středu 25. 11. 2020 od 15:00 online formou přes aplikace Microsoft 
Teams. 

Termín: 25. 11. 2020   

Čas: 15:00, předpokládané ukončení 16:30    

Místo konání: Online setkání přes aplikaci Microsoft Teams  

Odkaz pro přihlášení bude zaslán den před setkáním na Vaše e-mailové adresy.   

Nemusíte se přihlašovat ani aplikaci instalovat, pouze pomocí odkazu se k setkání připojíte přes Váš 

prohlížeč. 

Program setkání:  

• Společný úvod, představení.  

• Informace o dění v projektu MAP Liberecko II a Jablonecko II. 

• Informace o projektu SYPO, krajské metodické kabinety matematiky. 

• Diskuze účastníků na téma: Matematika v distanční výuce. 

o Jak se vám daří učit matematiku na dálku? 

o Zajímá vás, jak distanční výuku řeší jiní učitelé? 

o Osvědčilo se vám něco a nechcete si to nechat jen pro sebe? 

o Vrtají vám hlavou různé otázky ohledně distanční výuky? 

Pokud se nemůžete setkání zúčastnit, prosím informujte realizační tým. 

Za realizační tým projektu MAP Jablonecko II 
Mgr. Martin Jeništa, administrátor 

jenistamartin@gmail.com; 724 353 217 

mailto:jenistamartin@gmail.com

