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Cílem neziskové organizace EDUkační LABoratoř | EDULAB je podpora a rozvoj moderních forem výuky, nových 
metodicko-didaktických postupů, aplikace moderních technologií a jejich zavádění do výuky na všech stupních školského 

systému ČR včetně vysokoškolských pracovišť zabývajících se přípravou pedagogů. EDULAB podporuje rozvoj dalšího 
vzdělávání pedagogických pracovníků s ohledem na zavádění nových výukových forem, postupů a technologií do škol.

 Centrum moderních vzdělávacích technologií EDULAB

Centrum EDULAB je zaměřené na efektivní aplikaci informačních a komunikačních technologií a využívání digitálního 
vzdělávacího obsahu ve výuce. Hlavním cílem je zvýšit popularitu využívání moderních vzdělávacích technologií na školách 

a ukázat přínosy a význam pro skutečnou modernizaci vzdělávání. EDULAB přináší učitelům možnost získat praktické 
dovednosti absolvováním školení a vyzkoušet si se svými žáky práci s nejmodernějšími technologiemi.

NAŠE PROJEKTY

NAŠE AKTiviTY

• hlavním cílem programu je digitalizace  
   škol, zvýšení využívání informačních  
   technologií a digitálního vzdělávacího  
   obsahu ve školách
• podpora aktivních ředitelů škol
   a učitelů
• popularizace digitálních technologií 
   mezi učiteli, dětmi, rodiči i veřejností
• podpora dětí se speciálními
   vzdělávacími potřebami
• zvyšování motivace firem ke společenské 
   odpovědnosti
• program je určen pro mateřské, základní 
   a střední školy na území České republiky

www.edulabcr.cz

• výzkumný projekt, jehož cílem je zjistit 
   přínos dotykových technologií ve výuce
• dvanáct škol z České republiky testuje
   v praxi vyučování pomocí tabletů
   a dotykových obrazovek
• žáci a učitelé mají k dispozici kompletní 
   vybavení jedné třídy
• žáci se během celého roku učí, tvoří    
   interaktivní materiály a baví se
• realizováno ve spolupráci se společností 
   Samsung Electronics Czech and Slovak
• záštitu nad projektem převzalo MŠMT

Škola dotykem

www.skoladotykem.cz

• první ročník se konal v roce 2012
• mezinárodní taneční soutěž pro
   mateřské, základní a střední školy
• motivace žáků k aktivnímu pohybu 
   a využívání informačních technologií
• soutěžící připravují taneční video
   a interaktivní materiál na konkrétní
   téma
• představení regionu, ze kterého 
   škola pochází 
• zapojené stovky škol a tisíce žáků
   z České republiky, Slovenska a Polska

www.schooldance.cz

• školení zaměřené na práci s digitálním    
   vzdělávacím obsahem
• školení na využití dotykových 
   technologií ve výuce

Školení pro učitele

• praktická výuka pro učitele a žáky 
   s využitím moderních vzdělávacích 
   technologií
• pro mateřské, základní a střední školy    
   z celé ČR

Ukázkové hodiny

 Program podpory
 digitalizace škol

 Taneční soutěž 
 The SCHOOL DANCE

• spolupráce s vysokými školami
   připravujícími budoucí učitele
• odborné semináře se zaměřením
   na používání informačních technologií    
   ve výchovně vzdělávacím procesu

Odborné semináře



www.edulabcr.cz/program

Program podpory digitalizace škol

Realizátorem Programu podpory digitalizace škol je nezisková organizace EDUkační LABoratoř | EDULAB ve spolupráci
s Kontem BARIÉRY a dalšími partnery. Hlavním cílem programu je digitalizace škol, zvýšení využívání informačních

technologií ve školách a jejich dlouhodobá podpora ze strany neziskových organizací a soukromého sektoru.
Do programu se mohou zaregistrovat mateřské, základní a střední školy na území České republiky. Ve školním

roce 2014/2015 je program otevřen pro 1000 škol.

Máte zájem o registraci
vaší školy do programu? 

Více informací a registrační formulář naleznete 
na www.edulabcr.cz/program nebo nás 

kontaktujte e-mailem na program@edulabcr.cz. 

• podpora využívání digitálních technologií      
   ve výuce

• podpora aktivních ředitelů škol a učitelů
   ve využívání digitálních technologií 
   a vzdělávacího obsahu v procesu výuky

• popularizace využívání digitálních technologií
   ve vyučování mezi učiteli, dětmi, rodiči 
   i veřejností

• podpora dětí se speciálními vzdělávacími
   potřebami

• zvyšování motivace firem ke společenské
   odpovědnosti

Cíle programu
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výhody programu

• bezplatný přístup pro školu k digitálnímu
   vzdělávacímu obsahu na portálu eKabinet.cz 

• bezplatné školení zaměřené na digitální obsah
   a dotykové technologie

• finanční podpora pro učitele určená na tvorbu    
   digitálního vzdělávacího obsahu

• oceňování ředitelů, kteří se aktivně podílejí
   na digitalizaci své školy

• možnost získání benefitů od partnerů programu

• možnost účasti v pilotních projektech testování   
   digitálního vzdělávacího obsahu a dotykových   
   technologií ve výuce


