
                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                  
  

 
CroBo Learn | Plán školení  

  
Obsah:  

 1: Virtual Exchange  
 2: Organizace interaktivního samostudia a Flipped Classroom ve výuce cizích jazyků  

 
Průběh školení:  
 
06. května 2021 Zahajovací konference s informacemi ke školení a k projektu  

 Čas: 13:00 – 15:30   
 Místo: Zoom-konference, odkaz bude přihlášeným zaslán  
 Otevřeno všem zainteresovaným  

 
07. května 2021 „Prezenční“ workshop 1: Virtual Exchange  

 10:30 – 12:00 (část 1) a 13:00 – 14:30 (část 2)  
 Místo: Zoom-konference, odkaz bude přihlášeným zaslán  

 
11. května 2021 Zahájení online školení  

 Místo: Moodle-platforma  TUL, odkazy na kurzy budou přihlášeným účastníkům zaslány  
 Účastníci/účastnice z Drážďan obdrží na platformu TUL individuální přístup  
 Průběh:  

o Vždy na začátku týdne  budou v Moodle-kurzu zveřejněny úkoly a pracovní materiály na celý týden, účastníci 
k tomu obdrží zprávu  
o Ve čtvrtek příp. v pátek odpoledne se bude konat online seminář prostřednictvím Zoomu  
(cca. 60 - max. 90 minut), pro vyhodnocení úkolů, diskuzi a vyjasnění dotazů  
o Pozor:  1. seminář k modulu Flipped Classroom se koná ve středu 12. 5. .  
 

Týden/ školení Online semináře (live in Zoom)  

Flipped Classroom*  Virtual Exchange  

1 týden 10.05. – 16.05.   12.05. 17:00  14.05. 12:00  

2 týden 17.05. – 23.05.  20.05. 17:00  21.05. 12:00  

3 týden 24.05. – 30.05.  27.05. 17:00  28.05. 12:00  

4 týden 31.05. – 06.06.  03.06. 17:00  04.06. 12:00  

5 týden 07.06. – 13.06.  10.06. 17:00  11.06. 12:00  

6 týden 14.06. – 20.06.  (viz prezenční workshop)  v případě potřeby  

* Školení k modulu Flipped Classroom je koncipováno modulárně. Je možné zvolit jednotlivá témata.  

 
18. června 2021 Prezenční workshop 2  
A) Flipped Classroom – tvorba materiálů pro interaktivní samostudium, ochrana vlastních i cizích autorských práv, 
opakované použití materiálů a komunikace 
B) Virtual Exchange – setkání tandemových partnerů a plánování / zpracování společného projektu 

  
 10:30 – 12:00 (část 1) a 13:00 – 14:30 (část 2)  
 Místo: naplánován je prezenční workshop na TU v Liberci, kterého se mohou zúčastnit i účastníci z Drážďan  
 Více informací k workshopu bude sděleno nejpozději do 07. června 2021. 


