
Úterý - 31.5.2011 od 17 do cca 19,00 hodin

... nejen pro rodièe budoucích šes�ákù.

Rodièovskou kavárnou Vás budou provázet 
Mgr. Jiøí Havlík, odborný konzultant projektu Vzdìlání 21 

a programový øeditel Akademie moderního vzdìlávání Nakladatelství Fraus, 
Lukáš Zvìøina, koordinátor ICT ZŠ Kunratice

a Ing. Bc. Vít Beran, øeditel školy
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ZŠ Kunratice je na zaèátku cesty 
s moderními digitálními uèebními pomùckami. 

První interaktivní tabule jsme do školy poøídili na podzim 2009. 
Pro všechny uèitele i jejich žáky je to veliká výzva. 

Je to výzva i pro jejich rodièe? 

Projekt "VZDÌLÁNÍ 21" potvrzuje pozitivní vliv moderních technologií ve výuce a 
 byl zahájen na tøech základních školách v Èeské republice. Od školního 

roku 2010/2011 se zapojily v rámci pilotáže další dvì školy a od záøí 2011 se má 
pøipojit šestá základní škola. 

Netbooky jsou na naší škole vybaveni žáci v VII.A a v obou šestých tøídách. 
Souèasná tøída VII.B používá bìžnou formu výuky a testování pomocí klasických 
uèebnic a standardních výukových materiálù. Nyní je èas se ptát i rodièù a žákù 
budoucích šestých tøíd, zda i oni se od záøí 2011 pøidají.

Projekt je nároèný nejen pro naše žáky, ale mnoho nového se musí nauèit i uèitelé. 
Projekt koordinuje Nakladatelství Fraus v partnerství s firmami AV MEDIA,  Hewlett-
Packard, Intel, Microsoft. Tiskovým mluvèím projektu je spoleènost Mediakom  
Supervizi a vyhodnocování projektu zajiš�uje odborný garant projektu je 

 Univerzity Karlovy v Praze. 

v 
záøí 2009

Pedagogická fakulta

Dìti tøetího tisíciletí by si mìly zvyknout, že poèítaè není pouze ke hraní, ale zejména k práci. 
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