
 

Učíme anglicky - společně a efektivně v SW EduBase 
 
Cíle kurzu:  
Účastníci kurzu se naučí pracovat a budou aktivně zapojeni do SW EduBase ve spojení s angličtinou. Budou znát principy poskytování studijních materiálů formou e-
learningu. Ve spojení s EduBase budou schopni vytvářet a spravovat multimediální úkoly se zaměřením na výuku anglického jazyka. Seznámí se s několika technikami,                         
které e-learning ve spojení s EduBase nabízí. Pochopí, jak různě lze pracovat s multimediálním obsahem tak, aby zapojili více studentů a účinněji přenášeli své znalosti a 
zkušeností pomocí moderních forem výuky. Kurz je určen pro pedagogické pracovníky středních škol a gymnázií vyučujících anglický jazyk. Cílem kurzu je naučit učitele jak 
zábavnou a jednoduchou formou zatraktivnit výuku angličtiny a nabízet ji svým studentům i mimo školu.  
 
 
    
Obsah: 

 Smysl e-learningu a jeho možnosti využití při výuce anglického jazyka 

 Základní možnosti a způsoby tvorby e-learningových kurzů: zpětná vazba, formy komunikace, atd. 

 Principy tvorby kurzů v EduBase a jeho sdílení se studenty. 

 Objekty EduBase a jejich využití při tvorbě kurzu anglického jazyka: Test, studijní materiál, úkol, tisk 
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Vyučovací 
hodiny 

Téma Cíl Metoda, forma Didaktické pomůcky 

1 hod 

Příprava knihovny 
výukových objektů 

Tvorba výukových materiálů, 
možnosti editoru textu, práce 
s obrázky, vkládání odkazů 

Představení systému EduBase. Výkladovou 
formou budou probrány jednotlivé pojmy 
související s e-learningem, naučíme se vkládat 
text, obrázky a animace do knihovny, používat 
stávající databázi a pracovat s ní. 

Interaktivní tabule, dotykový tablet, PC 

 

2 hod 

Sestavení výukových 
materiálů 

export a import výukových objektů Z již vytvořené databáze účastníci vybírají úkoly 
v angličtině, slovíčka, obrázky, flashové animace, 
apod. 
Diskuze o možnostech využití různých variant 
výukových materiálů v praxi. 

Interaktivní tabule, dotykový tablet, PC 

 

3 hod 

Využití výukových 
materiálů na PC 

prezentace a využití interaktivní 
tabule, zkoušení (testy) a výsledky, 
on-line procházení výukových 
materiálů přes internet  
 

Účastníci jsou schopni založit kurz v SW EduBase, 
chápou základní strukturu tohoto systému, umí 
pracovat s objekty a jejich skládáním vytvářet 
základy e-learningového kurzu. 
Prezentace vytvořeného úkolu probíhá pomocí 
interaktivní tabule a diskutuje se o správnosti 
provedení úkolu, o problematice moderních 
metod výuky anglického jazyka 

Interaktivní tabule, dotykový tablet, PC 

 

4 hod 

Tisk výukových materiálů Vytvoření prezentace pro tisk  Obsah vzdělávacího materiálu se přizpůsobí 
tiskové šabloně, kterou si účastníci zvolí, lze 
vytvořit tisk ve více variantách a provedeních a 
taktéž vlastní tiskovou šablonu. Diskuze o 
možnostech využití tištěné verze, výhody a 
nevýhody s porovnáním s elektronickou verzí.  

Interaktivní tabule, dotykový tablet, 
PC, tiskárna 
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