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Vzdělávání s využitím technologií 

Vzdělávací modul 1: 

Úvod do Vzdělávání s využitím technologií 



 

 

 

 

 

 

 

 

Digitální technologie mají vliv nejen na to jak pracujeme, ale také na to jak učíme a jak se my sami učíme. Vytváří příležitosti pro 

učitele/školitele Odborného vzdělávání (VET) , VET instituce a VET sektor k inovaci způsobu učení a vzdělávání  

 

Tyto vzdělávací moduly byly navrženy v rámci projektu Erasmus+ Enterprises Growing Through Business Simulations (E-

Growth), který se týká učitelů/školitelů odborného vzdělávání a přípravy v používání Vzdělávání s využitím technologií (TEL) v 

rámci kurzů odborného vzdělávání a přípravy. K této sadě sedmi vzdělávacích modulů byla v rámci projektu také vyvinuta 

simulace nazvaná PROSPER jako příklad využití TEL – simulace podporuje rozvoj znalostí a dovedností souvisejících s řízením a 

rozvojem podnikání. V rámci projektu byla také publikována e-kniha A Guide to Technology Enhanced Learning in VET. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předmluva  

Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise. Tato publikace odráží pouze názory autora a Komise nemůže nést odpovědnost 
za jakékoli použití informací v ní obsažených. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Tento vzdělávací modul se nazývá Úvod do Vzdělávání s využitím technologií (TEL). Je součástí sady sedmi vzdělávacích 

modulů, které se věnují Vzdělavání s využitím technologií (TEL), e-assessmentu, e-portofiím a virtuálním vzdělávacím prostředím 

(VLE) 

 

 

Each Learning Journey comprises an explanation 

of key terms, tools and methodologies. In some 

Learning Journeys, there are: 

• Practical ‘how to checklists’ 

• How to guides and  

• Examples of digital tools  

The last Learning Journey is designed to help you 

to plan and implement your own Technology 

Enhanced Learning Strategy. 

 

 

Figure 1: Learning Journeys - Technology Enhanced Learning    

TEL Vzdělávací moduly  



 

  

LJ1: Úvod do TEL  

Cíl:  
Tento vzdělávací modul sleduje vznik a koncept Vzdělávání s využitím technologií (TEL). Zaměřuje se na výhody využití TEL pro 

studenty, učitele a VET instituce a uvádí příklady některých nejběžnějších metodologií TEL. 

Vzdělávací výstupy:  

• Umět vysvětlit, co je míněno pojmem Technology Enhanced Learning (TEL). 
 

• Identifikovat trendy ve zvýšeném využívání technologií v rámci odborného vzdělávání a přípravy. 
 

• Diskutovat o tom, jak technologiemi podpořené učení mění efektivitu odborného vzdělávání a přípravy.  
 

• Identifikovat různé metodiky učení s podporou technologií a jejich přínosy. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávací prostředí dnes vypadá jinak než před 5 lety. Nyní můžeme vidět lidi vzdělávat se 

v kavárnách, ve veřejné dopravě stejně tak jako doma a v práci – vzdělávání již není 

výhradně aktivitou prováděno   

Termín Technologií podpořené vzdělávání (TEL) je používáno k popisu 

využití technologií k učení a vzdělávání.  

Jednoduše řečeno, TEL odkazuje na „použití technologie k maximalizaci vzdělávací 

zkušenosti studenta“. 

TEL umožňuje být flexibilní ve smyslu: 

 

 

 

 

 

 

VM1: Vzdělávání s využitím technologií 

Tempo 

Zapojení se Způsob vzdělávání 

Místo 



 

 

 

 

 

 

TEL umožňuje uskutečnění vzdělávání v libovolném čase a kdekoli. 

Tradiční prezenční rozvrh již není klíčovým faktorem pro realizaci a 

dokončení vzdělávání.  

 

 

TEL přináší příležitost v zapojení interaktivních, synchronních a 

v reálném čase získaných zkušeností a aktivit – to přispívá k oživení 

vzdělávání.  

 
Hranice třídy již neexistuje, protože učení lze naplánovat, navrhnout 

a dokončit kdekoli – v práci, doma, a dokonce i na cestách a 

tempem, které studentovi vyhovuje. 

 
Učení lze prezentovat živě nebo jako malé e-learningové bloky, 

podcasty a videa, simulace a hry, kolaborativní cvičení nebo jako 

výukové aktivity založené na reálných problémech. 

TEL nabízí zvýšenou flexibilitu a příležitost zahrnout bohaté a poutavé vzdělávací aktivity a zkušnosti do vzdělávacích programů. Poskytuje 

příležitost zavést individuálně založenou podporu výuky a může povzbudit studenty k převzetí zodpovědnosti za jejich vlastní vzdělávání. Může 

změnit soustředění ze vzdělávání soustředěného na učitele na takové, které se soustředí na samotného studenta. Může také těžit ze studentů 

jako učitelů, a jako ze zkušených problem-solverů.  

 

VM1: Vzdělávání s využitím technologií 
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Způsob vzdělávání 
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Orientace na práci na dálku a digitalizaci v roce 2020 přivedla změnu v rychlosti v minulosti nevídané. Společnosti museli náhle změnit jejich 

přístup k pracovníkům, k práci a doručováním výrobků a služeb tak, aby zajistily zdravotní a bezpečnostií podmínky během globální pandemie. 

Před COVID-19 se společnosti zaměřené na technologie snažili zlepšit provozní efektivitu, zapojení zákazníků a vývoj nových produktů a 

služeb. To se nyní změnilo a došlo k zahrnutí soustředění se na pracivní sílu, produktivitu a práci na dálku. Tato změna má vliv na strategie 

rozvoje dovedností velkých i malých společností. TEL se jistě stane kličovým k úspěšnému podnikání. Zde je šest trendů, jak technologie 

ovlivňují vzdělávání a rozvoj dovedností  

Mikrovzdělávání 

 

Využití mikrovzdělávání poroste. Zahrnuje malé dávky vzdělávacího obsahu, který mohou studentni dokončit 

kdykoli a kdekoli potřebují – důraz je kladen na pohodlí. Obsah má mnoho podob, od jedoduchého textu po 

interaktivní plnohodnotná mulimédiea. Klíčové však je, že se vždy jedná o krátký obsah. Příkladem TEL 

nástrojů jsou videa a podcasty, testy, kvízy, hry a pětiminutové e-learnigové moduly. Výhody mikrovzdělávání 

zahrnují  

• Doručení je rychlejší 
• Je cenové dostupnější 
• Je fleixbilní  

• Studentni jej považují za poutavější 
• Zvyšuje uchování znalostí 
• Studenti na něj mají čas 

 

Mobilní vzdělávání  
Rozšíření mobilních zařízení ma vliv na mnoho aspektů našich životů, od toho, jak pracujeme a komunikujeme 

až po to, jak se vzděláváme. Mobilní vzdělávání je navrženo tak, aby vyvolalo takové zapojení, které povede 

k úspěšnému ukončení kurzu. Míže být také navrženo tak, aby odpovídalo zvykům a vzdělávacím preferencím 

dnešních studentů, a to zejména „mileniálů“. Benefity mobilního vzdělávání zahrnují: 

• Může zvýšit flexibilitu 
• Vytváři komunity mobilního učení 
• Vede ke zlepšení výkonu na pracovišti 

• Může zvýšit míru dokončení/udržení 
• Funguje na více zařízeních 
• Poskytuje jednoduchá a jasné vzdělávací cesty 

Šest trendů v TEL 



 

 
 

 

 

 

 

 

Klíčem k efektivnímu Technologií podpořenému učení je nepoužívat technologii pro ni samotnou. TEL by mělo být využíváno s cílem zlepšit, 

zjednodušit a obohatit vzdělávání. NESMÍ zhoršovat proces zvdělávání. TEL by mělo studentům pomáhat porozumět klíčových konceptům, 

podpořit jejich znalosti a rozvoj dovedností a pomoci jim přenést jejich nove nabité znalosti do pracovního prostředí nebo situací, kde mohou 

být aplikovány. 

Real World 
Learning 

 

 
Svět ve kterém žijeme se mění rychleji než kdy předtím. Tyto změny znamenají, že se musíne neustále 
přizpůsobovat novým způsobům práce, komunikačním technologiím a spolupráci s kolegy pomocí nových a 
inovativních způsobů. Výhody Real World Learninch zahrnují: 
 
• Usnadňuje přijímání změn 
• Udržuje dovednosti relevantní 
• Přenáší dovednosti na pracoviště 

• Podporuje inovace v práci 
• Zvyšuje produktivitu a výkon 
• Může být aplikován ihned 

 

  

Gamifikace  
Hraní a Gamifikace je technika, kterou mohou učitelé využít pro zahrnutí herních prvků do výuky. Často 
zahrnuje zábavné prvky do vzdělávacích aktivit a lekcí, což napomáhá zvýšit zapojení se do procesu učení, 
pochopení a motivaci studentů. Benefity gamifikace zahrnují: 
 
• Zvyšuje studentovu motivaci a produktivitu 
• Zvyšuje osvojování znalotsí a doveností 
• Pomáhá přenesení učení na pracoviště 

• Poskytuje bezpečné prostředí pro učení 
• Buduje sebevědomí a odměňuje úspěchy 
• Je škálovatelná a oslovuje „mileniály“ 

 

  

Šest trendů v TEL 



 

 

 

 

 

 

Vzdělávání se neodehrává v izolaci, ale v sociálním kontextu, a to zejména na pracovišti. Pomoáhání studentům spolupracovat a propojovat se 

podporuje kreativitu, nezávislé učení a osvojení si učícího se procesu. Věnování času posouzení a zhodnocení dovedností a kompetencí 

umožňuje plánování cíleného vzdělávání a samotný rozvoj, stejně tak uznání studentovo úspěchů a pokroku.   

 

Sociální vzdělávání  
 

 
The benefits of social and collaborative learning include Spolupráce a sociální vzdělávání se stává 
hlavnímnástrojem pro zapojení studenta do vzdělávání založeného na zkušenostech a rozhodovacího procesu 
prostřednictvím spolupráce. Může pomoci při poskytování atraktivních a poutavých vzdělávacích zkušeností 
 
• Zvyšuje míru zapojení se do vzdělávacích aktivit 
• Podporuje spolupráci a kreativitu 
• Využívá studentovo nápady a návrhy řešení 

• Buduje oddanost navrženým řešením 
• Pomáhá přesně určit problémy 
• Rozvýjí týmovou práci  

 

  
 

Hodnocení 
dovedností 

 

Hodnocení studentovo dovedností a kompetencí je klíčovou součástní procesu jejich zlepšování. Existují různé 
zpsůoby jak dovednosti a kompetence hodnotit – zejména závisí na tom, zda jsou to dovednosti technické, 
interpersonální, soft nebo hard. Benefity hodnocení dovednoustí jsou: 
 
• Pomahá identifikovat oblasti ke zlepšení 
• Motivuje studenta se zlepšovat 
• Buduje organizační a osobní schopnosti 

• Pomáhá čelit budoucím výzvám 
• Podporuje plánování  
• Zvyšuje výkon a produktivitu  

 

  

Šest trendů v TEL 



 

 

8 Ways to Embrace 

Technology-Based Learning Approaches 

 

Vzdělávání se může odehrávat kdekoli a kdykoli a není omezeno časem nebo prostředím. Učitelé si musí osvojit využití digitálních a 

technologických nástrojů. Spíše než nahrazování tradičních vzdělávacích metod, TEL by měl sloužit jako jejich doplněk. Existuje 8 způsobů, jak 

mohou být TEL implementovány do každodenních vzdělávacích činností: 

1. Učení založené na 
problémech 

 

 

 

 

 

 

Učení založené na problémech (PBL) je na studenta orientovaný přístup, ve kterém se 

studenti učí tím, že pracují ve skupinách na řešení předem daného otevřeného problému 

– problém pohání motivaci k učení. TEL může zahrnovat využití interaktivních nástrojů 

– whiteboard, nástroje pro online  konference jako ZOOM, nebo nástroje pro online 

spolupráci jako: 

 

 

 

 
 

 

https://asana.com/ https://monday.com/ https://teamwork.com/ 

 

 
  

5 způsobů jak využít TEL 

Technology-Based Learning Approaches 



 

 

 

 

 

 

 

Nástup digitálních technologií znamená, že vzdělávání se může odehrávat kdekoli a studenti mohou sami přispívat, než jen být konzumenty 

vzdělávacích zdrojů. To umožnilo rychlý nástup kolaborativního učení. Nástroje jako ZOOM, Skype, Wiki a Learning Management Systems 

(LMS) způsobují, že vzdělávání není omezeno pouze na třídu nebo jednu místnost. 

2. Obsah vytvořený 
studentem 

 

 

 

 

 

 

TEL může být využit k tomu, že studenti sami vytvářejí obsah, který může být sdílen 

s dalšími studenty. Wiki nástroje jsou jednoduché nástroje pro spolupráci, které 

umožňují sdílet, přidávat a upravovat nápady, stránky a další obsah a jsou dobrým 

nástrojem pro budování spolupráce a společné práce. Sociální sítě jako Facebook a 

WhatsApp mohou být použity podobným způsobem. Příklady takových nástrojů jsou:  

 

 
 

 

https://www.notion.so/  https://new.edmodo.com/  https://voicethread.com/  

 

 

5 způsobů jak využít TEL 

Technology-Based Learning Approaches 



 

 

 

 

 

 

Učení založené na práci a kompetencích těží z technologií, které umožňují soustředění a efektivní učení, spíše než časově omezené učení. 

Využítí e-learningových platforem, digitálních přednášek, webinářů, videí a online hodnotících nástrojů mění jak studenti rozvíjí dovednosti a 

demonstrují kompetence. Mikrovzdělávání, e-porfolia a e-assessment má potenciál změnit pracovní prostředí na zdroj vzdělávání.  

 

 

 

 

 

 

3. Vzdělávání založené na 
kompetencích 

 

 

 

 

Místo toho, aby studenti naslouchali učitelům, TEL může umožnit studentům učit se a 

přímo aplikovat nové dovednosti a kompetence na pracovišti s důrazem na výkon než 

na testování znalostí. Příklady takových nástrojů jsou:  

 

 
 

https://e-leap.eu/  https://teammate360.eu/  https://onefile.co.uk/   

 

 

5 způsobů jak využít TEL 

Technology-Based Learning Approaches 



 

 

 

 

 

 

Smíšené vzdělávání je kombinací online digitálních médií a tradičních vzdělávacích nástrojů, během kterých je učitel přítomen přímo nebo 

pomocí živého online přenosu. Typicky je obsah a práce rozdělena do několika částí, které mají být dokončeny digitálně. Tento multimodální 

vzdělávací přístup může také obsahovat domácí vzdělávání za využití digitálních nástrojů a platforem, s úkoly zahrnujícími sledování videí 

nebo plnění online aktivit. Tyto aktivity se navzájem doplňují a obohacují. 

 

 

4. Smíšené vzdělávání 
 

 

 

 

 

Smíšené učení obsahuje kombinaci učení osobního (nebo prostřednictvím webinářů) a 

dynamických digitálních aktivit a obsahu, které usnadňují učení kdykoli a kdekoli. 

Existuje mnoho volně dostupných digitálních technologií a nástrojů, čímž se stávají 

dostupné pro učitele. Mezi takové nástroje patří:  

 
 

 

https://moodle.org/  https://abaralms.com/   https://teachable.com/  

 

 

5 způsobů jak využít TEL 

Technology-Based Learning Approaches 



 

 

 

 

 

 

Převrácené vzdělávání je typem smíšeného vzdělávání, které obrací tradiční vzdělávací přístup. Jde o aplikaci učení a zvyšování interakce 

mezi učitelem a studentem během živého setkání. Namísto učení se o tématu během sezení, studenti využívají digitálně dostupné informace a 

příležitostně i techniky mikro-vzdělávání (např. sledování krátkých videí na dálku). Následně je obsah podrobně probrán a diskutován během 

živých setkání. 

5. Převrácené vzdělávání 
 

 

 

 

S tradičním vzděláváním studenti získávají znalosti během „přednášky nebo 

semináře“, následně jsou poslání „pryč“ aby dané téma pochopili, analyzovali a 

zhodnotili. Během převráceného vzdělávání studenti získají znalost a obsah před 

samotnou lekcí, během které si dané koncepty a dovednosti zkouší a aplikují. Zastánci 

tohoto přístupu zdůrazňují „hluboké učení“ nebo vyšší úroveň kognitivních dovedností, 

které převrácené vzdělávání podporuje. Příklady nástrojů na podporu převráceného 

vzdělávání jsou:  

 

 

https://vimeo.com/  https://www.techsmith.com/   
https://screencast-o-

matic.com/   

 

 

 

5 způsobů jak využít TEL 

Technology-Based Learning Approaches 



 

 

 

 

 

 

 

 

V této sadě vzdělávacích modulů se dozvíte o: 

• Využití simulací a vzdělávacích her pro podporu 

vzdělávání.  

• Využití e-assessment a e-portfolia k hodnocení a 

certifikaci dovedností a kompetencí. 

• Efektivním využití a výběru vhodného virtuálního 

vzdělávacího prostředí (VLE) 

• Řadě digitálních nástrojů, které mohou zlepšit e-

learningové vzdělávání  

• Jak kolaborativní a sociální vzdělávání transformuje 

způsob, jakým se učíme a komunikujeme v online 

komunitách  

• Jak navrhnout a implementovat svou vlastní strategii 

vzdělávání s využitím technologií. 

  

Další TEL vzdělávací moduly 

Technology-Based Learning Approaches 
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