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Cílem projektu je zkvalitnění výuky díky využívání moderních výukových
metod a informačních technologií ve výuce na ZŠ Milady Petřkové Velký
Týnec a ZŠ a MŠ Velký Újezd. V rámci projektu dojde také k zavedení
jednotného výukového systému pro předměty Český a Anglický jazyk,
Informatika, Matematika, Přírodopis, Vlastivěda, Přírodověda a Prvouka.
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Na obou zmíněných školách bude modernizována stávající výpočetní
technika a vytvořeno jednotné informační prostředí, umožňující učitelům
využívat elektronické vzdělávací materiály ve výuce. Tyto materiály
budou částečně nakoupeny, ale ve větší míře vytvořeny samotnými
pedagogy. Všechny uvedené prostředky budou začleněny do
inovovaných školních vzdělávacích programů obou škol.
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Při tvorbě výukových materiálů budou moci učitelé využívat všech
běžných interaktivních prvků, které v dnešní době výukové systémy
nabízejí. Díky tomu se tak žáci v rámci výuky budou častěji setkávat s
animacemi, audio či videonahrávkami, prezentacemi a dalšími
zpětnovazebnými prvky jako jsou e-kurzy, e-testy, ankety, cvičení, eúkoly apod.
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TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A
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