
Hlavní cíl projektu
vytvořit ve spolupráci s vyučujícími interaktivní a multimediální studijní opory a zavést je  »
do výuky prostřednictvím inovovaných předmětů, 
zvyšovat ICT gramotnost pracovníků MU prostřednictvím konzultací a školení, »
zprostředkovávat zkušenosti v oblasti elektronické výuky, sdílet ověřené příklady z praxe  »
a inspirovat novými trendy na konferencích, prezentacích a seminářích.

Projekt Centrum interaktivních a multimediálních 
studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení

Tento projekt je spolufi nancován 
Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.

Pro dobrou spolupráci v rámci projektu je nutné vědět, že ...
výstupy z projektu jsou pravidelně vykazovány na MŠMT, »
výstupy obsahují vizuální prvky (loga dle grafi ckého manuálu) projektu OP VK, »
vytvořené studijní opory jsou přístupné studentům v IS MU, »
dílčí nebo celé ukázky výstupů jsou prezentovány na Elportále (vzniknou stručné  »
případové studie s ilustračními ukázkami nebo odkazem na studijní oporu, je-li 
přístupná),
projektový tým nemůže spolupracovat na projektech, které jsou hrazeny z jiných zdrojů  »
(FRVŠ, OP VK projekty, granty aj.),
technici postupují v zakázkách jen v souladu s autorským zákonem, »
vyučující zodpovídá za to, že jím dodané podklady jsou v souladu s autorským zákonem, »
komunikace s vyučujícím se posílá na společnou e-mailovou adresu techniků, »
vykazovanými výstupy z projektu jsou:  »

inovované předměty v IS MU, –
vytvořené interaktivní a multimediální studijní opory, –
podpořené osoby (podepsaný výpis konzultací od vyučujícího, sjetina studentů  –
zapsaných v předmětu, prezenční listiny).

Projektový tým 
Servisní středisko pro e-learning
servistech@fi .muni.cz, http://is.muni.cz/stech/

Tým e-techniků
etech@fi .muni.cz, http://is.muni.cz/etech/

Tým is-techniků
istech@fi .muni.cz, http://is.muni.cz/istech/

Řešitel: 
doc. Ing. Michal Brandejs, CSc.

Kontaktní osoba: 
Mgr. Andrea Pavliňáková

Období řešení: 
6/2012 až 5/2015W
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