
                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

Modul Flipped classroom 
Zaměření a cílová skupina:  

 Učitelé TUL a TUD 

 Scénáře (Příklady a úkoly) jsou uzpůsobeny pro použití ve výuce jazyků  

 Setting zaměřený na zadání úkolů s vytyčením cíle, materiály vzniklé ve workshopu budou 

použitelné přímo ve výuce  

Rámcový plán k dosažení cíle 

1. Zahajovací konference: 06. 05. 2021, cca. 20 Min: 

2. Online školení 07. 05. 2021 – 18. 06. 2021 (cca. 6 týdnů) 

3. Prezenční školení: 18. 06. 2021 

Rámcový koncept online školení 
 Pracovní zátěž: max. 3 h týdně 

 Platforma: Moodle TUL  

 Vždy na začátku týdne budou v Moodle-kurzu zveřejněny úkoly a pracovní 

materiály na celý týden, účastníci k tomu obdrží zprávu   

 Ve čtvrtek odpoledne v 17 hod. se bude konat online seminář prostřednictvím Zoomu   

(cca. 60 - max. 90 minut), pro vyhodnocení úkolů, diskuzi a vyjasnění dotazů    

  

Témata a obsahové zaměření: 

1. týden: Modely a možnosti použití Flipped Classroom v jazykové výuce 

 Cíl: Možnosti, scénáře und opory plánování pro naplánování aktivit, seznámení se s úkoly pro 

samostudium a synchronní fáze výuky a učení 

 Diskuze: co je reálné a co je použitelné  

 Nástroje: podpora Moodle  

2. týden: Společné vypracování použitelných scénářů 

 Naplánování vlastní vzdělávací lekce na bázi Flipped Classroom nebo Blended Learning  

 Diskuze: změny v přípravě prezenční výuky 

 Nástroje: myscripting  

 3. týden: Nástroje pro tvorbu interaktivních cvičení a úloh pro kontrolu pokročilosti 

 Cíl: Organizace podpory samostudijní fáze  

 Tvorba interaktivních cvičení  

 Kvízy, kartičky texty s mezerou na doplnění 

 Nástroje: h5p 

 

 



                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

4. týden: Nástroje pro prezentaci a zprostředkování obsahů 

 Cíl:  Poskytnout materiály k samostudiu:  

 Obsahy (texty, audia, videa und obrázky) prezentovat a kombinovat s úkoly pomocí h5p  

 Nástroje: interaktivní lekce a videa h5p, interaktivní kniha v Moodlu 

 5. týden: Organizace spolupráci studentů pro asynchronní a synchronní pracovní fáze výuky 

 Cíl: Plánování akčních úkolů na podporu písemného a ústního komunikace v samostudijní 

fázi  

 Diskuze: Nebezpečí a nástrahy ve Flipped Classroom   

 Nástroje - dle dohody s účastníky, např. miro, mentimeter, kahoot, etherpad, padlet 

6. týden: Průzkum: Motivace a Gamificace s Moodlem? 

 Cíl: Poznat možnosti práce s Moodlem, jak udržet motivaci a vkládat prvky gamifikace 

 Kontrola pokročilosti a výkonnosti pomocí Moodle  

 Nástroje: Moodle (sledování aktivit), Moodle (známkování), Moodle Badgets (odznaky) 

 

 


