
                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                  
  

 

Modul Virtual Exchange (VE) 
Počet účastníků mind. 10, max. 15 

 

Zaměření a cílová skupina:  
 Učitelé TUL a TUD 

 Setting zaměřený na zadání úkolů s vytyčením cíle, aby mohly být VE-scénáře vytvořené ve worskshopu 

použity přímo ve výuce v následujícím zimním semestru 21/22  

 

Časový plán  
1. Úvodní workshop VE: Online Webinář 07. 05. 21 

10:30 – 14:30 hod 

viz informace k workshopu 

2. Online-školení: 10. 05. 21 – 18. 06. 21 (6 týdnů), především asynchronní učení skrze synchronní webináře 

(původně plánováno jako prezenční akce – v důsledku pandemie jako webinář) 

 

Workload a platforma 
 Pracovní zátěž: max. 3 h týdně 

 Plattforma: Moodle TUL ZOOM pro webináře 

 

Cíle 

     Účastníci/ účastnice  
o Poznají VE jako učební metodu  

o Získají vlastní zkušenost s výukou v online prosředí 

o Budou spolupracovat s kolegyněmi/kolegy, kteří chtějí také implementovat VE do své výuky 

o Poznají různé modely a příklady VE-scénářů 

o Naučí se vytvářet ve VE-úlohy 

o Naučí se překonávat výzvy a těžkosti ve VE-scénářích 

o Budou koncipovat scénáře pro vlastní skupinovou výuku  

Obsahy 

     Obsahy školení vycházejí z materiálů, které vznikly realizací projektu podpořeného z EU: Projekt EVOLVE 

     (https://evolve-erasmus.eu). 

 

     

 

https://evolve-erasmus.eu/


                                                                                                                                                                                                                                                                         

Obsahují tato témata: 

o Charakteristiku výhod VE 

o Modely VE 

o Didaktické principy VE 

o Design úloh 

o Propojení úloh s odpovídajícími nástroji 

o Management výzev a těžkostí 

o Prvky VE designu 

 

Tvorba partnerství:  

o Vytvoření tří partnerských tříd – vždy jeden partner z TUD a jeden z TUL 

o Partneři naplánují konkrétní komunikaci pro ZS 21/22 s cíly, tématy, úkoly a výsledky 

komunikace/výměny   

 

Formáty: 
Převážně asynchronní způsob práce s webinářem jednou týdně via ZOOM  

 

Jazyk školení:  
Převážně angličtina, němčina pro individuální komunikaci s účastníky  
 

Školitelky: 
Małgorzata (Gosia) Kurek, Ph.D. (hlavní školitelka) & Antje Neuhoff 

 
Malgorzata (Gosia) Kurek, Ph.D., působí na Linvistickém institutu univerzity Jana Dlugosze, 

Czestochowa, Polsko. Tato zkušená expertka se podílí na výzkumu Virtual Exchange a aktivně 

působí ve vzdělávání učitelů a dalším vzdělávání. Do oblasti jejího výzkumného zaměření 

patří témata jako je VE ve vzdělávání učitelů a dalším vzdělávání, výuka jazyků podporovaná 

úlohami (task-supported language learning), CALL a „multiliteracies“. Ve své roli jako 

„Training Officer“ pro UniCollaboration, mezinárodní organizaci podporující VE v 

akademických kontextech, vyvíjí a koordinuje školení a kurzy VE.Je autorkou publikací se 

zaměřením na CALL a Virtual Exchange, např.: 

● Nissen, E., Kurek, M. (2020). The Impact of Virtual Exchange on Teachers’ 

Pedagogical Competences and Pedagogical Approach in Higher Education. 

EVOLVE Project publication, Groningen. http://hdl.handle.net/11370/bb89998b-

c08b-41f4-aee6-08faf1208433  

● Kurek, M. Müller-Hartmann, A. (2019) Formative role of teaching presence in blended Virtual Exchange. 

Language Learning & Technology 23(3), 52-73. 

● Kurek, M., Müller-Hartmann, A. (2018) I feel more confident now – modelling teaching presence in teacher-

training intercultural online exchanges”. The European Journal of Applied Linguistics and TEFL, 157 – 177. 

● Hauck, M., Kurek, M. (2017) Digital literacies in teacher preparation. In S. Thorne, S. May (Eds.) Language, 

Education and Technology. Encyclopaedia of Language and Education. Springer International Publishing, 1-13. 

ISBN  978-3-319-02328-1 

● Kurek, M. Müller-Hartmann, A. (2017) Task design for telecollaborative exchanges: in search of new criteria. 

System, 64, 7-20 

● Jager, S., Kurek, M., O’Rourke, B. (Eds.) (2016) New directions in telecollaborative research and practice: 

selected papers from the second conference on telecollaboration in higher education. Dublin: Research-

publishing.net.  

● Kurek, M. (2016) Addressing cultural diversity in preparing teachers for openness: culturally sensitive 

appropriation of open content, Alsic Vol. 19, URL: http://alsic.revues.org/2904 
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