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Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro DVPP
Pardubického kraje,

Společnost učitelů matematiky při JČMF, pobočný spolek
JČMF Pardubice

a
Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice

pořádají ve dnech 23. 9. 2019 – 25. 9. 2019
Celostátní setkání učitelů matematiky SŠ

„Jak učit matematiku na SŠÿ

Setkání má dvě části. První část proběhne v pondělí dne 23. 9.
v budově Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Par-
dubice a bude věnována:

1. Zavádění digitálních a informačních technologií do výuky
matematiky

2. Přijímacím zkouškám a státní maturitě – CERMAT
3. Současným problémům českého školství (strategie vzdělá-

vání, RVP) – MŠMT a NÚV
4. Šikaně, která se stává velkým problémem na školách

V úterý 24. 9. a ve středu 25. 9. bude jednání pokračovat v budově
CCV Pardubice a gymnázia Mozartova Pardubice, kde si účastníci
budou moci vybírat z workshopů, seminářů a dílen, které organi-
zátoři připravili na základě požadavků účastníků.

Všechny semináře a dílny povedou zkušení pedagogové, kteří
se věnují přípravě budoucích učitelů matematiky a jejich dalšímu
vzdělávání. Podrobný program naleznete na stránkách pobočného
spolku JČMF Pardubice http://jcmf.upce.cz/ a na stránkách
CCV Pardubice http://www.ccvpardubice.cz/ v průběhu mě-
síce září.

Vzhledem k tomu, že tato setkání probíhají již 30 let a jsou
mezi učiteli matematiky velice populární je kapacita semináře již
obsazena a pořadatelé nemohou již nikoho přijímat.

František Procházka
pobočný spolek JČMF Pardubice
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