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Náš projekt

příležitost pro studenty ve věku od 8 do 16 let

být vzdělávání inovativním způsobem v

oblastech jako je globální občanství (včetně

umění, kultury, náboženství atd.), s cílem

objevovat, zkoumat a stimulovat jejich zájem v

mnoha oblastech

možnost pro učitele/školitele přispět do vývoje

výukových materiálů a jejich prezentace na

platformě, v aplikaci pomocí metody VR

(virtuální realita) a stimulovat inkluzivní povahu

vzdělávání  a být  tomu vyškolení.

Cílem projektu ART je poskytnout specifický

výukový model, který zajistí:



Stichting Kenniscentrum PRO WORK, Netherlands

ARTEVELDEHOGESCHOOL , Belgium

EUROFACE CONSULTING s.r.o., Czech Republic

SINERGIA, Italy

SIGLO22, Spain

PARTNEŘI PROJEKTU

Projekt ART má v úmyslu propojit metodiku

virtuální reality (VR) s globálním občanstvím a

uměleckou výchovou, a tak umožnit výuku

(online) globálního občanství včetně umění /

kultury atraktivním a kreativním způsobem (a

současně tak snížit emise CO2!).

NAŠE STRATEGIE

NAŠE MISE A
VIZE

koncepční rámec včetně analýzy potřeb

základní a ověřující test týkající se znalostí (a chování)

studentů týkající se globálního občanství

online platformu a příručku, jak ji používat

pilotáž v každé partnerské zemi

Pandemie COVID-19 má vliv na mobilitu všech, ale také

studentů a učitelů, což vyvolalo potřebu získat nové

technické dovednosti a vypracovat nové vzdělávací plány.

Jedním z nich bylo zavedení technologie VR do škol.

Může jít o způsob jak lépe vzdělávat studenty na

základních a středních školách v neustále měnícím se

světe, ve kterém žijeme a vzdělávat je inovativním,

moderním a přitažlivým způsobem. 

V rámci projektu ART vytvoříme:

NÁŠ PRACOVNÍ PLÁN

VR + globální
občanství: úžasná
kombinaci která

přinese svět k nám
domů


