
 

Projekt Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282 

Metodické centrum pro podporu matematické gramotnosti 
Vás srdečně zve na 6. workshop 

 

„Tvorba a zpracování představ v matematice" 
(jedna z příčin žákovských obtíží na 1. i na 2. stupni ZŠ)  

 

Lektorka: Dr. Michaela Kaslová 
(Pedagogická fakulta, katedra matematiky a didaktiky Univerzita Karlova)  

 
Kdy: v pondělí 25. dubna 2022 od 14:30 do 16:30 hod. 

Kde: zasedací místnosti 4.07, 3. patro, Evropský dům, Krajský úřad 

 

 
Anotace:  
Ukážeme si na konkrétních situacích typy představ v propojení na různé tematické celky 
matematického učiva. U jednotlivých typů představ budeme odkrývat různé formy podpory pro 
jejich vybavování a zpracování. Vedle rozvíjejících a terapeutických aktivit se seznámíme i s několika 
specifickými diagnostickými aktivitami, které pomohou učiteli zjistit, jak dalece je žák na nové téma 
připraven (dozrál pro ně). Poukážeme v této souvislosti na některé z příčin problematického 
přechodu z prvního stupně na druhý. 
 
Setkání proběhne formou střídání přednášky s dílnou. 
 

Zájemce o účast prosíme o vyplnění elektronické přihlášky na adrese: 
https://forms.office.com/r/zqFg0DP3c9 

 

Seminář je pro všechny zájemce zdarma, občerstvení zajištěno. 

 
Kontaktní osoba: 

Ing. Petra Dušková, manažer aktivit projektu NAKAP LK II, petra.duskova@kraj-lbc.cz, 
+420 485 226 143  

 

Těšíme se na viděnou! 
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