
 

 

 
 

Odborná konference  
- závěr projektu - 

 

Přeshraniční vzdělávání a učení s  Virtual Exchange a Flipped Classroom 

v jazykové výuce na TU v Liberci a TU Dresden  (CroBoLearn) 
reg. č. 100526125  

 

 
Čtvrtek, 9. června 2022 
 

od 15:00   Příjezd účastníků a občerstvení 
 
15:30 – 15:45  Zahájení - zdravice zástupců partnerských institucí  

 Představení účastníků 

 Cíle a etapy projektu, účastníci  

 

15:50 – 17:00   Přednáška/ Workshop a diskuze  
 Představení projektu IMPRESS a sitě pro podporu interkulturních kompetencí 

na zahraničních mobilitách studentů 

 Odborná přednáška: The Impact of Virtual Exchange on Teachers’ 
Pedagogical Competences and student centredness [Małgorzata Kurek]  

 Představení projektu IMPRESS  

 Vstup a diskuze: Iniciovat výměnné projeky  
[Moderace: M. Kurek, A. Neuhoff]  

 

17:00 – 18:30  Prohlídka centra města 

18:30 – 19:30  Společná večeře 
 

 

 



 

 

 

Pátek, 10. června 2022 

Prezentace a reflexe výsledků projektu:  

9:15 – 10:40 Interaktivní vzdělávací kurz s Flipped Classroom (FC) 

                   moderuje: Karin Schöne 

 Příklady Best-Practice: Příklady a zkušenosti z praxe při využití Flipped Classroom 

 Výsledky projektu: Představení modelového kurzu s využitím FC ve výuce  

 Výhled: Sdílení a další použití v praxi  

Přestávka na kávu 

11:00 – 12:00 Modelový kurz Virtual Exchange (VE) – moderuje: Antje Neuhoff 
 Představení Best-of příkladů: krátké ukázky projektů VE  

 Feedback studentů 

 Výsledky projektu: Představení modelových kurzů s využitím VE 

12:00 – 13:00 “World Café”  

12:00 – 12:45 Diskuzní skupiny 
Diskuzní skupiny se 4-5 účastníky, se sejdou u stolu, na které jsou popisovatelné ubrusy nebo 

papíry format A3. Témata konverzace budou formulovány jako otázky, výměna u stolů po  

20 minutách, každý stůl bude mít jednoho moderátora, výsledky se zaznamenají na ubrus  

a moderator je na závěr zrekapituluje. 

Virtual Exchange – možné otázky (1-2 stoly) 

 Které kurzy jsou pro “výměnu” vhodné? 

 Které podmínky musí být splněny pro integraci “výměny” do kurzu  

 Jak mohu rozproudit “výměnu”? Co bys doporučil kolegyním pro realizaci VE? 

Flipped Classroom - možné otázky (1-2 stoly) 

 Které nástroje se Vám pro výuku pomocí FC osvědčily? A proč? 

 Jak lze evaluovat výsledek /úspěch v použitých materiálech a nástrojích? 

 Jak lze v budoucnu sdílet s ostatními kolegyněmi/kolegy materiály ostatních 

kolegyní/kolegů  

12:45 – 13:00 Vyhodnocení výsledků a závěr 

13:00 – 14:00 Společný oběd 

14:00 – 18:00 Výlet na Ještěd (busem na Skalku, malá pěší túra přes Ještěd na „Výpřež“) 

18:30 – 19:00 Odjezd účastníků do Drážďan  


