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Ukážky

Inovatívny softvér  
z matematiky pre  

žiakov so špeciálnymi  
vzdelávacími potrebami a žiakov  
z kultúrne odlišného prostredia

immiMATH



Motivačné úlohy Partneri

NÁZOV TÉMA ROČNÍK

Výlet po Európe Lineárne  
funkcie

9 až 10

Veža princeznej 
matematiky

Celé čísla 4 až 5

Zachráňme  
Európu!

Percentá 8 až 11

Algebrické  
záhrady

Algebrické 
výrazy

8 až 10

Multikultúrny  
vlak logiky

Logika 4 až 6

Bufet Zlomky 4 až 8

Úlohy na precvičovanie

NÁZOV TÉMA ROČNÍK

Cesta okolo sveta Lineárne 
funkcie

9 až 10

Pokladnička Finančná 
gramotnosť

4 až 6

Krajina geometrie Planimetria 9 až 11

Malý architekt Priestorová 
geometria

4 až 6

Narodeninová 
oslava

Miery 4 až 6

Stavba mesta Funkcie a grafy 9 až 11

Zmeny, ktoré najvýznamnejšie ovplyvnili dianie 
v európskych školách, majú pôvod v multikultúrnom 
charaktere našej modernej spoločnosti. Vo viacerých 
štátoch EÚ tvoria vysoké percento žiaci, ktorí sú migranti 
prvej alebo druhej generácie. Súčasný prílev utečencov 
a žiadateľov o azyl pravdepodobne vyústi do nárastu 
týchto počtov a multikultúrna trieda, v niektorých 
prípadoch už realita, sa stane normou. 

Kým väčšina členských štátov po počiatočných 
ťažkostiach úspešne zvládla prispôsobiť vzdelávacie 
štandardy a boli už vytvorené vhodné vzdelávacie 
materiály pre cudzie jazyky a spoločenské vedy, tvorba 
vzdelávacích štandardov a vhodných vzdelávacích 
materiálov pre vyučovanie 
matematiky zaostáva. 

Rola učiteľa sa stáva náročnejšou, 
nakoľko učiteľ nie je pripravený 
na prostredie triedy so žiakmi 
z kultúrne odlišného prostredia, 
hovoriacich rozdielnymi jazykmi, 
keďže tieto témy nie sú súčasťou  
ani univerzitnej prípravy ani  
ďalšieho vzdelávania učiteľov.

Univerzity 

• Univerzita vo Viedni (AT)
• Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (SK)
• Univerzita v Palerme (IT)

Softvérová spoločnosť 

• Vitale Tecnologie Telecomunicazioni – Viteco S.r.l. (IT)

Školy 

• BORG Deutsch-Wagram (AT)
• Gymnázium Andreja Vrábla, Levice (SK)
• I.C.S. Amari-Roncalli-Ferrara, Palermo (IT)

• vyvinúť, overiť  
a distribuovať  vzdelávacie 
materiály, výučbový softvér, 
pre vyučovanie matematiky 
v multikultúrnych triedach 
so zameraním na žiakov 
z kultúrne odlišného 
prostredia 

• poskytnúť vzdelávacie 
aktivity pre študentov 
učiteľstva matematiky  
a učiteľov z praxe, aby si 
osvojili schopnosti používať 
a prezentovať vzdelávací 
softvér

Cieľom projektu je:

www.immimath-project.eu

Publikácia vyjadruje iba názory autorov a Európska 
komisia nie je zodpovedná za používanie informácií, ktoré 
sú v nej obsiahnuté.


