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Ponuka eLearningových
vzdelávaní
Názov vzdelávania
Interaktívne cvičenia 1:
Hot Potatoes pre
začiatočníkov
Interaktívne cvičenia 2:
Hot Potatoes pre
pokročilých
Interaktívne cvičenia 3:
Interaktívne cvičenia vo
voľne dostupných
programoch
Vytváranie edukačných
a zábavných kvízov
Pripravujeme

Každý kurz je spracovaný v podobe kníh s podrobnými postupmi, dobrými radami získanými praxou,
obsahom prepojeným na slovník pojmov, anglických výrazov a video návodov. Po každej časti i absolvovaní
celého vzdelávania čakajú jeho účastníkov zadania, ktoré lektor ohodnotí. Na komunikáciu (diskusie a
vzájomnú pomoc) s lektorom i medzi sebou môžu účastníci využívať interný chat, diskusné fóra alebo
zasielanie správ. Lektor pri vzdelávaní poskytuje každému individuálnu pomoc a podporu.
Obsah

Kurz tvorby interaktívnych cvičení v programe Hot Potatoes.
Zoznámite sa v ňom s inštaláciou programu, typmi cvičení - JQuiz, JCross, JMix, JMatch, JCloze a s využívaním
obrázkov v interaktívnych cvičeniach.
Vzdelávanie obsahuje aj pomôcky pre učiteľov v podobe súborov nastavení jednotlivých typov cvičení. Vyhnú sa tak
neobľúbenej konfigurácii.
Kurz vychádza zo znalostí základnej tvorby interaktívnych cvičení a obohacuje ich o využitie ďalších prvkov.
Zoznámite sa v ňom s využívaním obrázkov a čítacích okienok, s využitím tabuliek pri formátovaní cvičení a s videom
a zvukom v interaktívnych cvičeniach. Naučíte sa kombinovať a sprístupňovať interaktívne cvičenia. Aj toto
vzdelávanie (tak ako predchádzajúce) obsahuje pomôcky pre učiteľov v podobe súborov nastavení jednotlivých typov
cvičení.
Tvorba interaktívnych cvičení v programoch Matching Game Maker, Memory Game Maker, Sentence Game Maker a
multimediálneho vzdelávacieho materiálu v programe Comprehension Task Maker.
Zoznámite sa v ňom s tvorbou priraďovacích cvičení, cvičení na tvorbu dvojíc, rozvoj pamäte, dopĺňanie viet, cvičení
na porozumenie a s tvorbou multimediálnych študijných materiálov.
Tvorba kvízov pre potreby rôznych typov vzdelávania, voľnočasových aktivít, teambuildingových či súkromných akcií.
V tomto kurze sa zoznámite s inštaláciou a prvým spustením programu, s ovládaním kvízu, s vytvorením prvého
kvízu, so zmenou jeho pozadia a obrázkov, s využitím obrázkov a zvukových nahrávok v kvízových otázkach
a s rôznymi námetmi na využitie takto vytvorených kvízov.

Cena

47 €

57 €

57 €

57 €

Tvorba webových stránok ľahko a rýchlo, Multimédiá pre všetkých, Vytváranie prezentačných a vzdelávacích materiálov v Prezi

