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Cíle projektu 
 

- Zvýšení kompetence učitelů v oblasti výuky přírodovědných 
předmětů a oblasti využívání ICT ve výuce  

 

- Vytvoření vzdělávacích modulů pro další vzdělávání učitelů v 
oblasti nových metod a forem výuky přírodovědných 
předmětů na ZŠ a SŠ 
 

- Vytvoření multimediální digitální knihovny vzdělávacích 
objektů – scénářů hodin, fotografií a videí experimentů, 
multimediálních klipů, počítačem podporovaných 
experimentů 



Průzkum, akreditace kurzů 
 

Počítačem podporovaná výuka v přírodovědných předmětech 
- dlouhodobý kurz 

 

Využití multimediálních vzdělávacích objektů v přírodovědných 
předmětech 
- krátkodobý kurz 

 

Interaktivní tabule ve výuce – tvorba digitálních výukových 
materiálů 
- krátkodobý kurz 



Dlouhodobý kurz 
Počítačem podporovaná výuka v přírodovědných předmětech 
 

Modul A - Počítačem podporované experimenty 
lektor:   RNDr. Libor Koníček, Ph.D. 
termín:  květen – červen 2009 
rozsah:  40 hodin 

 

Modul B - Tvorba a využití multimediálních vzdělávacích 

objektů ve výuce přírodovědných předmětů  
lektoři: prof. Jan Čipera, Dr. Martin Malčík,  

              Doc. Zdena Lustigová, Dr. Anna Martínková 

termín: září – listopad 2009 

 rozsah:  44 hodin 



Dlouhodobý kurz 
Počítačem podporovaná výuka v přírodovědných předmětech 
 

Modul C - Optimalizace využití multimediálních vzdělávacích 
objektů ve výuce přírodovědných předmětů  
lektor:   Mgr. Jan Veřmiřovský 
termín:  prosinec 2009 
rozsah:   36 hodin 

 

Modul D - Hodnocení výukového procesu s využitím 

multimediálních vzdělávacích objektů ve výuce 

přírodovědných předmětů  
lektoři: prof. Erika Mechlová, Dr. Anna Martínková 

termín: leden – únor 2010 

rozsah:  30 hodin 

 



Krátkodobý kurz 
Využití multimediálních vzdělávacích objektů v přírodovědných 
předmětech 
 
Modul A – Počítačem podporované experimenty 

rozsah:  40 hodin 

 

Modul B - Tvorba a využití multimediálních vzdělávacích objektů 

ve výuce přírodovědných předmětů  
rozsah:  30 hodin 

 1. běh krátkodobého kurzu: březen – červen 2010 

2. běh krátkodobého kurzu: březen – květen 2011 
 
Lektoři: prof. Mechlová, Dr. Malčík, Dr. Koníček, Dr. Martínková, Dr. Adamec, 
Mgr. Veřmiřovský, Mrg. Rangl, Mgr. Drozdová, Bc. Fiurášková 



Krátkodobý kurz 
Interaktivní tabule ve výuce – tvorba digitálních výukových 
materiálů 
 
 

rozsah:  12 hodin 

termín:  červen – září 2011 

lektoři: Dr. Anna Martínková, Mgr. Jiří Šajna 



Výsledky 
 

Bylo proškoleno … 

dlouhodobým kurzem 31 učitelů v rozsahu 150 hodin 

Krátkodobými kurzy 211 učitelů v rozsahu 70 hodin 

Celkem 242 učitelů Moravskoslezského kraje z Ostravy, Opavy, Krnova, Frýdku-

Místku, Havířova, Bohumína, Bílovce, Karviné a přilehlých obcí. 

 

 Vzniklo uložiště vytvořených prací… 

 Multimediální digitální knihovna TELMAE - www.telmae.cz 

Kde najdete 260 multimediálních vzdělávacích objektů, které jsou k dispozici 

pro výuku 

 

http://www.telmae.cz/
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