
 
Tisková zpráva 

NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UK SE KONALA KONFERENCE SEMT ´17 O 

PROBLEMATICE VYUČOVÁNÍ MATEMATIKY 

Praha 11. 9. 2017 - Ve dnech 20. - 25. srpna 2017 proběhla na Pedagogické fakultě UK již 

čtrnáctá mezinárodní konference Symposium on Elementary Maths Teaching – SEMT ´17. 

Letošním tématem bylo Equity and diversity in elementary mathematics education.  

Setká ní  se zú č ástnilo 78 registrováný čh ú č ástní kú  z 16 zemí  z čele ho sve tá, z toho 17 z Č eske  

repúbliký. S kválitní mi pr edná s kámi se prezentováli pr edevs í m záhránič ní  hoste . Zá jemči se 

s nimi mohoú podrobne ji sezná mit jednák ve sborní kú z konferenče, jednák ná webove  strá nče 

www.semt.čz, kde jsoú k dispoziči prezentáče pro jednotlive  pr edná s ký.  

V prográmú býlá zár ázená táke  č týr i hodinová  setká ní  ú č ástní kú  s jednotlivý mi pr edná s ejí čí mi, o 

ktere  býl znáč ný  zá jem. Krome  plená rní čh pr edná s ek á ve dečký čh pr í spe vkú  probe hlá táke  

posterová  sekče á s est workshopú , ve který čh býlo moz ne  rozpráčovát zvolene  te má detáilne  á 

do hloúbký.  

Konferenči netvor í  jen odborný  prográm, má  táke  svoú společ enskoú č á st. Tá býlá tvor ená jednák 

konferenč ní  več er í , jednák pú ldenní m vý letem do zá mkú ve Veltrúsečh. A nelze zápomenoút táke  

ná spoústú neformá lní čh setká ní  ú č ástní kú , z ničhz  vzes lý ná vrhý ná dáls í  spolúprá či á rozví jení  

pr edstávene ho vý zkúmú. 

Kontakt: 

Tomá s  Bederká, vedoúčí  odde lení  vne js í čh vztáhú  PedF UK 

tomás.bederká@pedf.čúni.čz 

+420 607 860 106 

Pozná mký pro editorý: 

Konferenče SEMT jsoú ve nová ný problemátiče výúč ová ní  mátemátiče de tí  ve ve kú 5 áz  12 let. V 

Práze se jiz  konálý konferenče SEMT v letečh 1991, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 

2007, 2009, 2011, 2013 á 2015. Pátná čtá  konferenče SEMT (SEMT ´19) probe hne ope t ná 

Pedágogičke  fákúlte  UK ná konči srpná 2019. Její  te má búde Opportúnities in leárning ánd 

teáčhing elementárý máthemátičs. 
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