
HLAVNÍ MÌSTO PRAHA

MAGISTRA T HLAVNÍHO MÌSTA PRAHY

ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLADEŽE A TÌLOVÝCHOVY

È.j.
MHMP 411682/2008

c Vìc: Doporuèení odborou š~ol~~, mládeže..~ toìlovjchovy MHMP - multimediální nèební
-'- ,..,. _..AC -~-- --pomtteka Svazu dusttiJnikU a f"t'aPOrcmfl AéR,-o.s. - - - _c_""

Vážení,

Svaz dùstojníkù a praporèíkù AÈR o.s., se na odbor školství, mládeže a tìlovýchovy MHMP
obrátil se žádostí o sdìlení našich zkušenosti ohlednì projektu Multimediální uèebni pomùcka
DVD titul- "Obrazy z èeských dìjin 1914 - 2004", který byl realizován za grantové podpory

hlavního mìsta Prahy.

V prùbìhu školního roku 2006/2007 jsme spolupracovali se Svazem dùstojníkù a praporèíkù
AÈR, o.s., pøi prezentaci a distribuci výsledného produktu - multimediální uèební pomùcky.
V souèinnosti s realizátorem projektu jsme pøipravili prezentaci pro øeditele praŽ$kých støedních
škol, zajistili jsme prostory pro školení uèitelù a následnì jsme napomáhali s distribucí pomùcky.

Prezentaci a distribuci multimediální uèební pomùcky jsme podpoøili, ponìvadž jsme si byli
vìdomi její masivní informaèní základny, umožòující nahlédnout do mnoha oblastí lidské
èinnosti (tj. kultury, vìdy, tìlovýchovy a sportu, aj.), a uspoøádat materiály k dìjinnému vývoji
moderní èeské historie. Pøedstavuje tak v plné šíøi epochu, které není v mnoha pøípadech dáván
takový prostor ve výuce, jaký by si zasloužila. Za možnou pøíèinu tohoto neutìšeného stavu
mùžeme považovat dosavadní neutøídìnost nepøeberného množství pramenù. Zmìnu mùže
pøinést právì zmiòovaný DVD tituj Qbsahující souhrnný materiál, v nìmž lze pro jednotlivá
témata nalézt patøiènou sumu informací formou uÈebních textù, filmových a zvukových
záznamù, fotografií, map a archiválií. Kvalitu uÈební pomùcky podtrhuje i skuteènost, že se na
její tvorbì podílela øada renomovaných historikù z Filosofické fakulty UK èi Ústavu pro
soudobé dìjiny AV ÈR. Jedná se o mimoøádný poèin, jenž si klade za cíl provést uèitele
dìjepisu, základù spoleèenských vìd, èeského jazyka, výtvarné a hudební výchovy a jejich žáky

20. stoletím.

Odbor školství, mládeže a tìlovýchovy MHMP zaznamenal velký zájem ze strany jednotlivých
uèitelù støedních školo pøedávání DVD titulù. Rovnìž ohlasy øeditelù škol zøizovaných hlavním
mìstem Prahou byly veskrze kladné. Nejvíce oceòujeme, že uèitelé dìjepisu skuteènì s touto
pomùckou ve výuce pracují a využívají tak k výuce moderní technologie.
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