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LETNÍ ŠKOLA GEOMETRIE

Ve dnech 2. až 5. července 2018 se v budově SPŠ Česká Lípa konala
Letní škola geometrie 2018. Vzdělávací seminář určený zejména
druhostupňovým a středoškolským učitelům matematiky volně
navázal na tradici Letních škol v Dobřichovicích (1991–2007). Zno-
vuzrození oblíbené letní akce se ujali vybraní členové Katedry di-
daktiky matematiky MFF UK, Katedry matematiky PřF UHK
a SPŠ Česká Lípa.

Program semináře byl velmi pestrý. Ve vyváženém poměru za-
hrnoval přednášky i pracovní dílny. Zastoupeny byly ukázky tra-
diční výuky, zapojení digitálních technologií i netradiční outdooro-
vé aktivity. Výuky se ujali zkušení lektoři, zpravidla vysokoškolští
a středoškolští učitelé mající bohaté zkušenosti s přípravou a dal-
ším vzděláváním učitelů matematiky. Čtyřdenní program poskytl
prostor k četným večerním diskuzím a dalším aktivitám.

Přestože seminář získal akreditaci MŠMT a proběhl v souladu
s úředními požadavky současné doby, podařilo se zachovat urči-
tou neformálnost a pohodovou atmosféru. Zúčastnění učitelé měli
možnost rozšířit své portfolio znalostí, načerpali četné inspirace
pro zpestření výuky a probrali své pedagogické problémy s kolegy.
Pozitivní ohlas byl zřejmý také z dotazníků, které přítomní na
závěr akce vyplnili.

Organizátoři v tuto chvíli připravují další ročník Letní školy
geometrie. Seminář se bude konat v podobném duchu jako loni ve
dnech 1. až 4. července 2019 v České Lípě. Podrobné informace,
program, přihlášky atd. budou včas zveřejněny na http://kdm.
karlin.mff.cuni.cz/lsg2019/.

Vlasta Moravcová

http://kdm.karlin.mff.cuni.cz/lsg2019/
http://kdm.karlin.mff.cuni.cz/lsg2019/

