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Hodnocení zpracování projektu
Tvorba komplexních výukových materiálů pro výuku regionální geografie
pomocí ICT
Projekt SIPVZ, evidenční číslo 1950P2006
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www.jaroska.cz/elearning/geografie
Výstup projektu „Tvorba komplexních výukových materiálů pro výuku regionální
geografie pomocí ICT“ je dostupný na školní geografické webové stránce. Přístup na tyto
stránky je možný z hlavní stránky gymnázia přes položku e-learning. Výsledky projektu
jsou na školních geografických webových stránkách umístěny pod samostatnou
položkou.
Cílem projektu bylo využití ICT ke zkvalitnění a podpoře výuky regionální geografie
(zeměpisu) na konkrétním příkladu regionu Střední Evropy. Pro vybraný region bylo
plánováno vytvoření komplexních výukových materiálů v digitální podobě: výukové
prezentace, studijní texty, slepé mapky, testové úlohy a pracovní listy. Vytvořené
materiály měly být zveřejněny na školních geografických webových stránkách volně
přístupné k dispozici i pro žáky a učitele z jiných škol.
Výsledky projektu navazují na již existující školní webové stránky s geografickým
zaměřením. Zveřejněné výukové materiály obsahově pokrývají region Střední Evropy bez
České republiky, tj. Německo, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Rakousko, Slovinsko,
Maďarsko, Slovensko a Polsko. Ke každému regionu jsou k dispozici výuková prezentace,
studijní text, sada slepých a pracovních mapek, pracovní listy s otázkami. K dispozici je
také souhrnná prezentace vymezeného regionu se slepými a pracovními mapami.
Všechny zveřejněné dokumentu jsou k dispozici ve formátu pdf.
Výukové prezentace využívají především názorné formy výuky: vlastní mapové náčrty a
schémata, obrázky a fotografie.
V řešitelském týmu pracovali: Eduard Pataki, Vítek Urban, Alena Pácalová.
Vyjádření ověřovací školy : gymnázia, Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2
Téma je velmi dobře zpracováno, je dostupné studentům z webových stránek
školy. Práci mohou využívat studenti a vyučující nejen z gymnázia, ale i z ostatních
středních škol ve výuce zeměpisu.
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