
EDUbus - mobilní polytechnická laboratoř  

www.edubus.cz 
 
Nabídka realizace edukativního programu v oblasti 

polytechnického vzdělávání ve Vašem regionu. 

 

Projekt “Mobilní polytechnická laboratoř - EDUbus”      

vychází ze stále sílícího požadavku na posílení zručnosti        

dětí a praktického pochopení současných     

vědecko-technických poznatků. Primární cílovou    

skupinou jsou učitelé, kterým přinášíme možnost vidět reálnou ukázku výukové hodiny s moderními             

pomůckami a s následnou možností vše si vyzkoušet v pohodlí mobilní polytechnické laboratoře.             

Druhou cílovou skupinou žáci, kteří si vyzkouší badatelskou formu výuky - praktické ukázky s              

moderními technologiemi. Naše nabídka je rozdělena do dvou aktivit. 

 

A. Realizace vzdělávacího bloku pro žáky - dopolední blok 
V rámci tohoto bloku nabízíme pro školy a zřizovatele sérii vzdělávacích programů s             

badatelským a experimentálním přístupem v rozsahu 45 - 90 minut. Záleží na výběru a preferencích               

školy. Programy jsou koncipovány s akcentem na vlastní práci dětí. Vybírat lze z Aktuální              

programové nabídky. 

Tento blok je realizován na základě individuální domluvy s vedením školy, většinou v čase od 8:00                

do 14:00 h. V průběhu dne může navštívit tyto aktivity až 100 žáků. Doporučujeme, aby návštěvu se                 

svou třídou absolvovali učitelé, které aktuální vzdělávací oblast zajímá a chtějí případně získat             

novou inspiraci pro práci v hodině. Navštíví tak ukázkovou hodinu, na kterou mohou následně              

navázat v odpoledním bloku. 

 

Pro větší představu je k dispozici ODKAZ na videoreportáž o projektu - Česká televize.  

 

B. Navazující vzdělávání pedagogických pracovníků - odpolední blok 
Tento program obvykle začíná v čase 15:00h. Abychom naplnili individuální očekávání           

jednotlivých škol, mohou si školy vybrat z různých formátů odpoledního setkání. 

Nabízíme: 

● EDUcafe - krátké posezení s diskusí na probírané téma (cca 45 minut). 

● Workshop - učitelé si prakticky vyzkoušejí pomůcky, které si vyberou z nabídky EDUbusu (2 x               

45 minut). 

● Seminář - učitelé si vše vyzkoušejí prakticky a vše bude doplněno rozborem dopolední             

"výuky" v EDUbusu (3 x 45 minut). 

● Akreditovaný seminář v rozsahu 4 x 45 minut na školou vybrané téma. 

 

EDubus je špičkově vybavenou laboratoří a na palubě naleznete řadu moderních pomůcek, 

se kterými pracujeme. Ukázky pomůcek a technologií, které pro vás máme připraveny, naleznete na 

stránkách www.edubus/technologie. 

 

Cenová nabídka 

 
Cenová nabídka je koncipována tak, aby měla dopad na obě cílové skupiny - žáky i pedagogy.                

Součástí všech programů je k dispozici plně vybavená mobilní polytechnická učebna s připojením             

http://www.edubus.cz/
https://edubus.cz/#programy
https://edubus.cz/#programy
https://youtu.be/OJt-74Q8Iw0
https://edubus.cz/technologie/


na internet. V průběhu všech vzdělávacích bloků jsou k dispozici vždy 2 lektoři, kteří zajišťují nejen                

vlastní výuku, ale jsou schopni pedagogům dodat metodicko-didaktický komentář. 

 

 
Obvyklý scénář realizace je jeden den = jedna škola. 

 

Součástí hodnocení vzdělávacích akcí je evaluační dotazník, který poskytuje nejen nám, ale i všem 

partnerům zpětnou vazbu z realizovaných aktivit. V případě potřeby lze tento formulář individuálně 

přizpůsobit. 

 

Samozřejmostí je kvalitní tým lektorů. Lektor má vždy vysokoškolské vzdělání s několikaletou školní             

praxí. Z důvodu  různorodosti obsahové nabídky spolupracujeme s řadou externistů.  

 

Po předchozí domluvě lze realizovat i individuální program dle požadavků objednavatele. 
 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/18AVSODBcPXFUzq4kkNRyrdTplQhgLTcllGjLyDTmoV4/edit

