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Představení projektu

Internetové jazykové kurzy pro nevidomé žáky:
● Moderní výuka jazyků prostřednictvím e-learningu

● 4 jazykové učebnice (angličtina, němčina, italština, španělština) pro začátečníky

● Zaměřeno jako učebnice a cvičebnice, nikoliv testovací nástroj

● Zaměřeno na zrakově postižené žáky a studenty ZŠ, SŠ

● Odpovídá „Evropskému kvalifikačnímu rámci“

● Veřejná licence – při zachování informací o autorovi můžete tisknout a šířit



  

Představení projektu

Internetové jazykové kurzy pro nevidomé žáky:
● Řešitel projektu: Liberix, o.p.s.

● Partner projektu: ZŠ prof. V. Vejdovského, Litovel

● Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a 
státním rozpočtem České republiky



  

Internetové kurzy
Kde kurzy získat
1. Jděte na ec3.liberix.cz

2. Zde máme možnost volby 
mezi jednotlivými jazyky:

● Angličtina pro začátečníky

● Němčina pro začátečníky

● Italština pro začátečníky

● Španělština pro začátečníky
3. Kliknutím na vybraný link se 
dostanete do aplikace jazykové 
učebnice daného jazyka



  

Internetové kurzy
Technické požadavky:

● Přizpůsobeno pro Braillová zařízení a hlasovou syntézu

● Potřebujete: 

● Prohlížeč s podporou JavaScriptu (pro automatické vyhodnocování cvičení)

● Prohlížeč s možností přehrávat formáty MP3 (použití Flashe či externího přehrávače)

Každý kurz obsahuje:

● Obecné pokyny k lekcím 

● 12 tématických lekcí (číslovány dle náročnosti)

● Gramatiku jako samostatnou část

● Rejstřík slovní zásoby

● Rejstřík nápovědy (instrukce k jednotlivým typům cvičení)



  

Internetové kurzy
Struktura 12 lekcí:

● Cíle a zaměření lekce s odkazy na gramatiku

● Slovní zásoba (slovíčka, překlady, nahrávky)

● 4 sekce cvičení (procvičování slovní zásoby, porozumění, procvičování gramatiky, diktát)

● Kontrolní seznam (přehled znalostí)

Navigace:

● Homepage (základní stránkou navigace s možností přejít na libovolnou lekci či stránku)

● Každá lekce samostatná strana s vlastním obsahem (odkazy na sekce) 

● Kliknutím na odkaz se dostanete na nadpis dané sekce (a zpět)

● Klávesové kombinace: Alt-1...předchozí strana, Alt-2...výš, Alt-3...následující strana, Alt-4...úvodní strana

● Navigační lišta na konci každé stránky (vpřed, vzad, výš)



  

Internetové kurzy
Systém nápovědy:

● Tlačítko nápovědy v ovládacím panelu

● Text nápovědy se otevře v novém okně (můžete snadno přepínat)

● Přehled veškeré nápovědy v Rejstříku nápovědy

Klávesové zkratky:

● Enter...vyvolá vyhodnocení, v případě chyby posune kurzor na první chybný znak

● Ctrl – mezerník...opraví první chybný znak, s každým dalším zmáčknutím další chybu

Indikátory:

● Zodpovězeno...počet vyplněných otázek z celkového počtu (např. 4/10)

● Správně...počet a procento úspěšnosti (všech a na první pokus)

Ovládací panel:

● Tlačítka Vyhodnotit, Doplnit, Vymazat, Nápověda

● Indikátory



  

Druhy cvičení
Procvičování slovíček:

● Forma cvičení: ústní a psaná

● Více správných odpovědí (více tlačítek na přehrání)

● Pozor na záměnu velkých/malých písmen a interpunkci (systém bere v potaz)

● Klíč odpovědí: ve formě otazníku u každého úkolu

Zaškrtávací test:

● Za každou otázkou dvě i více odpovědí, pouze jedna je správná

● Okamžitě po zvolení odpovědi odezva



  

Druhy cvičení
Odkrytá doplňovačka:

● Vyplnit vynechaná slova v delším textu z nabídky slov

● Pro každou mezeru pouze jedna správná odpověď

● Kontrola dle jednotlivých úkolů (Enter) nebo na konci cvičení v ovládacím panelu 
(Vyhodnotit)

Doplňovačka:

● Vyplnit vynechaná slova v delším textu

● Pro každou mezeru pouze jedna správná odpověď

● Kontrola dle jednotlivých úkolů (Enter) nebo na konci cvičení v ovládacím panelu 
(Vyhodnotit)



  

Druhy cvičení
Transformace:

● Převést určitou stavbu věty na jinou (např. větu oznamovací na otázku)

● Kontrola dle jednotlivých úkolů (Enter) nebo na konci cvičení v 
ovládacím panelu (Vyhodnotit)

Doplňování s výběrem (např. Lekce 1, Procvič. gram., Cvičení 5):

● Vybrat správné slovo, kterým doplníte mezeru ve větě

● Pro každé slovo několik možností, pouze jedna je správná

● Okamžitě po zvolení odpovědi odezva



  

Druhy cvičení
Diktát:

● Nejprve poslechnout kompletní nahrávku

● Poté přejít do velkého textového vstupního pole níže

● Když kurzor v poli, použijte klávesové zkratky k postupnému přehrávání částí nahrávky

● Klávesové zkratky:

● > (znaménko „je větší“)...přehrát následující úsek

● < (znaménko „je menší“)...přehrát předchozí úsek

● Ctrl-Enter...přehrát aktuální úsek diktátu ještě jednou

● Kontrola možná na konci cvičení pomocí klávesových zkratek nebo v ovládacím panelu 
(Vyhodnotit)



  

Druhy cvičení
Co je správně (např. Lekce 2, Procvič. gram., Cvičení 9):

● Ve cvičení několik skupin dvou či třech vět

● Úkolem rozhodnout, která věta je správně

● Okamžitě po zvolení odpovědi odezva

Pravda/Nepravda (např. Lekce 3, Porozumění, Cvičení 1):

● Za každou větou cvičení dva ovládací prvky „pravda“ a „nepravda“

● Úkolem rozhodnout, zda je věta pravdivá či nikoliv

● Okamžitě po zvolení odpovědi odezva
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Kontakty
Liberix, o.p.s.

Erbenova 2, 779 00 Olomouc

Tel.: +420 585 758 656

www.liberix.cz

ec3.liberix.cz

Školitel

Ing. Bronislava Hošková

E-mail: bronislava.hoskova@liberix.cz

Tel.: +420 581 111 884

http://www.liberix.cz/
mailto:bronislava.hoskova@liberix.cz
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