


   
  

   
   

       
           
            
   ležitosti jeho interakce 
           
 
se konstruktivismus snaží vycházet z kognitivní psy  
    založených na p edpokladu, že poznávání se 
            
komplexních struktur. Žák provádí s nimi mentální o  
 

         
    íci, že konstruktivismus staví 
 itých prekonceptech žák     
           
aby odrážely nové zkušenosti, tj. dochází ke konstr  
      ich životech  


Bohužel v sou        
    
 ní a aktivním subjektem je žák. 

    íci, že konstruktivismus p   
             
  
          
    
    

Z hlediska žákova pojetí u  ení na tom, co už žák ví, myslí si, 
   edloženého nového u 


Žák m že na základ  konstruktivistické teorie naložit s informací 
 
 Starou informaci zapomene a na její místo si uloží 





     
            


   

    tech je možné velmi dob 
teorii konstruktivismu, jelikož jde o p  ty, které již ve své podstat  
založeny na posilování kompetence pracovní a kompet  
  ené pro život i trh práce. Bohužel 
 asném školství potýkáme s nezájmem žák   
  ty. Obvykle je nezájem žák  spojen s obtížností t    

            
     ních technologií (dále ICT), ke kterým mají žáci 
    jde o využití ICT v jiných souvislostech než jsou žáci zvyklí 
(obvykle u žák  jde o využití ICT v podob 


            
vistickou teorií nabízí možnost badatelsky orientov   
moderní pojetí výuky, které umož  zné výukové metody, jejichž 
   
     innost žáka na bádání, pomocí kterého 
 

        
možnost zapojení širokého spektra metod, a  již na bázi empirické (pozorování, 
  
      


           
orientovány tak, aby povzbudily žáky k získávání v  
              
  
  

  

          
 lávání pro konkurenceschopnost. Žadatelem a v sou  
již i p         
  

              
        rem k žák     
     
               
i systematické práci se žáky. 





     
          
      

     
        
související se žáky se zájmem o p      
  je široké, jelikož zahrnuje základní školu vzd 
žáky, „klasickou“ základní školu, gymnázium inklinu   
               


Projekt si klade za cíl odbourat zažité stereotypy 
  
  budou mít žáci možnost rozší 
  

   
 

     

  
 

   etní technikou (notebooky) umož    
          


   y, na kterém je možné 
 

        
 

 

  
    

  
     
    

 žákovské soupravy pro chemii zahrnující chemické sk   
 

   
   
   
   
        

 
  





           
           
     
            
  
  

 

         
     


           
  lávání pro konkurenceschopnost a jehož p 

     ení zájmu žák     
        poskytnutí vhledu žák 
 



   
 



   

 



     Optimalizace využití multimediálních vzd     

     


     uje, že neexistuje absolutní pravda.  

 eském školství se bohužel potýkáme s jevem, že vešk
žáci jako definitivní. Dochází k memorování definic, což ukazuje možnosti 
zapamatování, ale nedokládá logické myšlení žák    
a dovedností s reálným životem. Konstruktivismus umož   
       
ce, kdy mají žáci 
   
             s využitím 
     
  





         
      







  


     
        



  





