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 Pomůcka, která pomáhá učitelům připravit poutavou výuku.



Co nás dnes čeká?

Seznámení a očekávání

Techambition aneb (ne)překvapivá data z českých škol

Skupinová práce při které se vžijete do role svých studentů

Praktické informace

Společná diskuze



Seznámení a očekávání

Znáte Techambition?

Vaše jméno

Na jakém typu školy učíte

Co čekáte od dnešního semináře?

Cokoliv dalšího máte na srdci...



7 let se v Techambition snažíme využít počítač pro 
zvýšení zájmu studentů o výuku.



- ukázka obsahu -
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Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen

školní rok: 2016/2017

Ø vzorek: 4 170 studentů

jen třídy, kde učitel v daném 
měsíci zadal alespoň 1 úkol

Ø aktivních studentů: 59 %

Procento aktivních studentů
Vypracovali alespoň 1 individuální úkol v daném měsíci



Přidali jsme více vizualizací. 
Gamifikovali jsme progres. 
Přizpůsobili  jsme obtížnost. 
.

Nic z toho nezvýšilo 

aktivitu studentů 

permanentně
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Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen

Procento aktivních studentů
Vypracovali alespoň 1 individuální úkol v daném měsíci

školní rok: 2018/2019

Ø vzorek: 12 277 studentů

jen třídy, kde učitel v daném 
měsíci zadal alespoň 1 úkol

Jen třídy, kde učitel nezadal 
žádnou skupinovou práci

Ø aktivních studentů: 66 %



Umělá inteligence, která  
pomáhá učiteli plánovat 

dění v hodinách?

BINGO!



Skupinové aktivity 

mají největší dopad. 
……….
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Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen

Procento aktivních studentů
Vypracovali alespoň 1 individuální úkol v daném měsíci

školní rok: 2018/2019

Ø vzorek: 208 studentů

jen třídy, kde učitel v daném 
měsíci zadal alespoň 1 úkol

jen třídy, kde byl Ø alespoň 
1 skupinová práce měsíčně

Ø aktivních studentů: 75 %



V těchto třídách studenti pracovali 

dobrovolně 2x více. 

školní rok: 2018/2019

5 gymnázií, 6 středních škol

třetina studentů dokončila 5 
a více dobrovolných úkolů



“Studenti aktivně plnili skupinové úkoly v 
Techambition dokonce i 6. a 7. hodinu v pátek.”
Mgr. Pavel Sovič, SŠ pro administrativu Evropské unie

https://cze-cs.techambition.com/#


- ukázka skupinové práce -



Otevřete si stránku www.techambition.com



Email:
student1@techambition.com

student2@techambition.com

...

student50@techambition.com

Heslo:
123456

Přihlaste se pomocí e-mailu a hesla



Techambition je umělá inteligence, 
která Vám pomůže připravit 
ještě poutavější hodiny.



Naše vize:

Věříme, že učení matematiky není jen práce, ale opravdové a nelehké poslání.

Ti, které nadchnete matematikou, pochopí že má smysl se zabývat řešením problémů.

Jako dospělí lidé jednou pozitivně ovlivní náladu v celé společnosti.

Techambition vám pomůže učit a připravit je na život ještě lépe.

Na vše, čeho vaši studenti v budoucnosti dosáhnou, můžete být právem hrdí. 



Gymnázium 
Jana Keplera

Škoda Academy

SŠES

Open Gate

a další...

Věří nám

Více než

150 středních škol 
nám již důvěřuje.

..



⬤ 42 % gymnázia

⬤ 19 % průmyslové školy

⬤ 17 % odborné školy

⬤ 10 % obchodní akademie

⬤ 7 % odborná učiliště

⬤ 5 % zdravotnické školy

Jaké typy škol 
Techambition používají?



a další...

Cena: 190 Kč na studenta na rok s DPH

Cena: 160 Kč na studenta na rok s DPH

Promo kód: #matikavustizije

Platost: 1. 11. 2019



Jan | Vede vývoj obsah Lucie | Péče a partnerství Jakub | Řídí projekt Radek | Vede vývoj

Náš tým aneb kdo odpovídá na zprávy z modré obálky



Co dělat když modrá obálka nestačí?

Přijďte na některou z našich DVPP akcí!



Lucie Tichá

lucie.ticha@techambition.com
+420 734 327 821

Máte nápady nebo připomínky?

Nenechte si je pro sebe!


