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NABÍDKA
Katedra matema ky a didak ky matema ky nabízí
spolupráci komerčním i nekomerčních subjektům při tvorbě
a zavádění výukových materiálů, jejich testování, tvorbě
metodik jejich užívání a školení učitelů, a to nejen v oblas
zavádění nových postupů a technologií.
PŘÍNOSY
Díky vědeckému a didak ckému zázemí na Pedagogické
fakultě UK a bohaté spolupráci s řadou partnerů v České
republice i v zahraničí můžeme nabídnout zkušenos
ověřené celou řadou projektů.

PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCE
KMDM spolupracuje s řadou vědeckých ins tucí v ČR (např.
s Akademií věd ČR, dalšími univerzitami připravujícími
učitele) i v zahraničí (např. Université Bordeaux Segalen,
Francie, University of Durham, Velká Británie). Její pracovníci
také v rámci sítě fakultních škol spolupracují s učiteli všech
typů škol.
ŘEŠENÉ PROJEKTY
V poslední letech byly na KMDM řešeny
(viz kmdm.pedf.cuni.cz):
ź 5 vědeckých projektů GA ČR
ź (např. Kri cká místa matema ky na základní škole –
analýza didak ckých prak k učitelů, Kultura vyučování
matema ce)
ź
ź
ź
ź

ź
ź

3 rozvojové projekty ESF
(např. Věda do škol)
3 mezinárodní projekty Comenius
(např. STEPS – Study of the impact of Technology on
Primary Schools)
1 projekt VaV.
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ZAMĚŘENÍ A POSLÁNÍ
Katedra matema ky a didak ky matema ky se dlouhodobě
věnuje otázkám spojeným s výukou matema ky a
zaváděním nových technologií a přístupů do vyučování. Její
pracovníci mají dostatek zkušenos z projektů řešených jak
na národní, tak i mezinárodní úrovni.
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