Vážení učitelé,
dostává se Vám do rukou průvodce e-learningovým interaktivním portálem
HAIR. Naším cílem je poskytnout Vám nástroj, který umožní využívat
nejnovější technologie ve výuce cizích jazyků odborně zaměřených na oblast
kadeřnictví a ulehčí Vám každodenní práci s přípravou učebních materiálů.
Stejně tak může náš systém zpříjemnit, ulehčit a urychlit Vašim studentům
přípravu na vyučování. HAIR se Vám, jak doufáme, stane spolehlivým
pomocníkem při výuce anglického nebo německého jazyka.

Tým projektu HAIR
Centre for Modern Education (CZ), s. r. o.
Pobřežní 34
186 00 Praha 8
telefon: +420 234 705 526
e-mail: hair@cfme.net
web: hair.cfme.net
2014
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TECHNICKÉ POŽADAVKY PORTÁLU
HAIR je on-line portál, který ke svému fungování potřebuje pouze základní hardwarové a softwarové vybavení. Samotná práce probíhá prostřednictvím internetového prohlížeče, který je
součástí běžně používaných verzí OS MS Windows.
Nutné vybavení:

• Doporučené připojení k internetu – download min. 256 kbit/s na jednoho uživatele; čím
rychlejší připojení, tím lépe

• Operační systém MS Windows Vista, MS Windows 7
• Doporučujeme Internet Explorer verzi 9.0 a vyšší nebo Firefox 30.x a vyšší s povoleným
JavaScript a Cookies. Je potřeba nastavit zabezpečení zóny internetu na střední úroveň
(IE/Nástroje/Možnosti internetu/Zabezpečení – vyberte zónu internet a nastavte zabezpečení na
střední)

• Nastavení proxy serveru – je potřeba ZAKÁZAT cashování stránek .asp (většinou nastavené), aby
se navzájem neprolínaly uživatelské účty na jednotlivých počítačích!!!

• Hardwarové požadavky – minimální, pokud se na vašich počítačích běžně připojujete na
internet, bude všechno v pořádku

• Adobe Flash Player, verze min. 11
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VZDĚLÁVACÍ OBSAH PORTÁLU

Portál hair.cfme.net nabízí 600 interaktivních cvičení na osvojení slovní zásoby a procvičení odborné
terminologie v cizím jazyce z oblasti kadeřnictví v kombinaci s běžným cizím jazykem v anglické a německé
jazykové verzi. Portál poskytuje moderní, inovativní způsob výuky odborného cizího jazyka.

Učivo je rozděleno podle ročníků a jednotlivých
lekcí, což ulehčuje uživatelům orientaci.
Většina cvičení v HAIR poskytuje uživateli zpětnou
vazbu. Systém si pamatuje veškerou jeho činnost,
poskytuje mu vyhodnocení a umožňuje mu
sledovat pokroky v učení.
Systém je vytvořen tak, aby procvičování učiva
nebylo pro studenta/uživatele nudné. Kromě toho
je HAIR také prostředím pro komunikaci mezi
studentem a učitelem, poskytuje přehled o činnosti
studentů a úspěšnosti jejich práce.
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REGISTRACE NOVÉHO UŽIVATELE NA WEBU

Systém najdete na adrese:
hair.cfme.net
v záložce „e-learning“.
Pro první přihlášení, tedy
registraci, učitelé i studenti
použijí tlačítko
„ZAREGISTROVAT SE“.
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REGISTRACE NOVÉHO UŽIVATELE NA WEBU
Učitel má přidělen jiný
registrační kód než
student! (Informaci o
registračním kódu podá
kontaktní osoba na
škole nebo pište na
hair@cfme.net.)
Je nutné vyplnit všechny
povinné údaje označené
hvězdičkou a odeslat
registraci.

Přihlašovací heslo musí
mít nejméně 6 znaků, z
toho aspoň jeden musí
být číslice.
Uvedený e-mail a heslo
si dobře zapamatujte!
Každý další vstup do
systému je již přes
hlavní stránku, zadáním
e-mailu a hesla, které
jste uvedli v
registračním formuláři.
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UŽIVATEL PO PŘIHLÁŠENÍ NA ÚVODNÍ STRÁNCE
Po přihlášení se objeví
jméno zadané do
registračního formuláře.

Přechod na osobní
profil, kde učitel/žák
uvidí všechny svoje
aktivity a obsah profilu.

V sekci Moje skupiny
uživatel vidí, kterých
skupin je členem.

V rozcestníku lze vybrat
jazyk, ročník, lekci a
cvičení, které chce
uživatel spustit. Cvičení
se spustí kliknutím na
jeho název.
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MŮJ PROFIL

Funkce jednotlivých položek je
popsána na následujících stranách.

Veřejné informace o uživateli vidí i
ostatní.
Evidence všech posledních aktivit:
- zprávy
- úlohy
- aktivita ve skupině

Přehled skupin, do kterých uživatel
patří. Kliknutím na obrázek /název
se dostane na profil skupiny.
Kliknutím na ikonu kurzu bude
uživatel přesměrován na seznam
lekcí v kurzu, kde může díky
procentuálním ukazatelům vidět, jak
velkou část z každé lekce má už
vypracovanou.
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SKUPINY

Přehled skupin, kterých je
uživatel členem.
Z každé skupiny, do které se
uživatel přihlásí, může odejít.
Ze skupiny, kterou založil,
odejít nemůže.
Když se chce uživatel přihlásit
do již existující skupiny, je
nutné, aby poslal žádost.
Do pole napíše název
skupiny, o kterou má zájem, a
vyhledá ji. Když se objeví
v nabídce skupin, označí ji a
tlačítkem „Přidat“ ji přesune
mezi Vybrané skupiny. Je
třeba vyplnit aspoň krátký
úvodní text k přihlášce a
žádost odeslat. Ta pak čeká
na schválení/odmítnutí
zakladatelem skupiny.
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ODESLANÁ ŽÁDOST DO SKUPINY

Každá škola/učitel/žák
může založit libovolný
počet skupin. Do těchto
vytvořených skupin mohou
jednotliví uživatelé zaslat
žádost o přijetí.

Uživatel odešle žádost o
členství ve skupině. Žádost
se objeví na profilu
zakladatele skupiny.
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Odeslaná žádost do skupiny – PŘIJETÍ ZAKLADATELEM

Odeslaná a následně schválená žádost
se takto zobrazí na profilu zakladatele
skupiny.

Přijatou žádost lze přijmout, či zamítnout.
Zamítnutí není možné vzít zpět.
Zakladatel může upravovat informace o skupině.
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PROFIL SKUPINY
Informace o přijetí či zamítnutí žádosti se
okamžitě objeví na profilu žadatele v
Posledních aktivitách. Odkaz slouží jako
proklik na profil skupiny. Obrázek skupiny se
ukáže i v Přehledu mých skupin.

Veřejné informace o skupině
vidí i nečlenové.

Po přejetí myší po profilových
obrázcích členů skupiny se
ukáže jejich jméno.

Zprávy v rámci skupiny:
přijaté vidí všichni členové a
odpovídat na ně může každý
z nich pod svým jménem.
Všichni členové se mohou do
písemné komunikace zapojit.

Stejně jako na profilu
uživatele i na profilu
skupiny je vidět
skupinovou aktivitu:
- úlohy
- zprávy
- žádosti o členství
- diskuze
- změna v editaci skupiny
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ZPRÁVY

Zpráva se zobrazí
v profilu
příjemce.

Výběr pro zaslání zprávy
jednomu uživateli nebo
skupině. V případě, že se
zašle zpráva skupině, budou
k ní mít přístup všichni její
členové.

Se zprávou je možné poslat i
přílohu – oznámení
studentům, podklady pro
další práci ke stažení apod.
Na zprávu lze reagovat a
poslat odpověď. Je možné
také zaslat odesílateli
libovolnou přílohu.
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PŘEHLED VLASTNÍCH AKTIVIT

V profilu uživatele pod tlačítkem
Statistiky si lze nechat
vygenerovat údaje o aktivitách
v jednotlivých kurzech za určité
období.

Uživatel zde také vidí, kolik
procent z daného tématu již
prošel/vypracoval a kolik času
mu vypracování zabralo.
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ROZDÍLY MEZI PROFILY STUDENT/UČITEL

Student nemá možnost zadávat
úlohy.
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ÚLOHY
Učitel má možnost zadávat úkoly. Zároveň
učitel může vypracovaný úkol studenta
ohodnotit.

Název, zadání úkolu a termín
odevzdání v profilu uživatele.

Zde si uživatel pustí zadanou
úlohu v e-learningu.
Už ohodnocená
lekce/úloha.
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NOVÁ ÚLOHA – ZADÁVÁNÍ ÚLOH
Uživatel /učitel vyplní název
úlohy, její zadání a navolí
datum jejího odevzdání.
Zvolí si, zda je úloha určená
jednotlivci, nebo celé
skupině.
Do pole Jiná zadá jméno
skupiny/uživatele,
o kterou/kterého má zájem, a
vyhledá ji/ho. Když se objeví
v nabídce, označí ji/ho a
tlačítkem Přidat přesune mezi
vybrané skupiny/uživatele.

Následně zvolí typ úlohy:
• Odevzdávací
• Lekce = e-learningové cvičení
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NOVÁ ÚLOHA – TYP ÚLOHY
Typ úlohy:
Odevzdávací
Učitel zadá úlohu přímo v kolonce Zadání anebo
přes tlačítko Vybrat soubor nahraje daný úkol
(Word, Excel, Pdf aj.). Tlačítkem Nahrát přílohu ji
nahraje.
Následně žák vytvoří vlastní práci, kterou učiteli
pošle v příloze.
Pokud jde o úlohu skupinovou, může učitel
rozhodnout, zda mu její členové odevzdají jedno
řešení za celou skupinu, nebo každý své vlastní.
Úlohu učitel zadá kliknutím
na tlačítko Uložit novou
úlohu.

Typ úlohy:
Lekce = e-learningové cvičení
Učitel vybere jazyk-ročník/lekci
a e-learningové cvičení.
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ZADANÉ ÚLOHY – HODNOCENÍ

Po kliknutí na rubriku Zadané úlohy se
zobrazí seznam úloh, které byly zadány
uživatelům.
Pokud bylo zadáno Vypracování lekce,
kliknutím na tlačítko
Zobrazit postup je možné si projít
studentovo řešení úlohy.

Po kliknutí na tlačítko Hodnotit může
učitel napsat hodnocení dané úlohy a
poslat ho studentovi.

Pokud byla zadána odevzdávací úloha,
klikne učitel na tlačítko Stáhnout a
přečte si přílohu, kterou mu student
poslal (může ji rovnou otevřít nebo
uložit).
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TYPY CVIČENÍ a POZNÁMKY
Digitální obsah lekcí
Po kliknutí na název lekce v úvodním rozcestníku se uživatel dostane k samotnému
odbornému obsahu – interaktivním obrazovkám, které prochází a řeší vyplněním
vpisovacích políček, klikáním na požadovaná místa, přesouváním obrázků apod. Úloha
na obrazovce se ve většině případů sama vyhodnotí a poskytne uživateli zpětnou vazbu.

Když uživatel vypracovává lekci,
v pravém panelu najde kromě
kalendáře, aktualit a přehledu
statistiky přístupů i kolonku s
názvem Poznámky. Slouží mu
pro zaznamenávání, tisk a
ukládání vlastních
myšlenek/postřehů/nápadů.
Do Názvu poznámky napíše to,
jak se bude poznámka
jmenovat, a do políčka pod ním
její text. Kliknutím na tlačítko
Uložit si poznámku uloží pod
zadaným názvem. Kliknutím na
tlačítko Tisk si ji vytiskne a
tlačítkem Nový vytvoří novou
poznámku. Systém si poznámky
uživatele pamatuje i po jeho
opětovném přihlášení.

V seznamu poznámek si
uživatel listuje podle jejich
názvu.
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TYPY CVIČENÍ

VÝKLAD/POSLECH
Slouží k přečtení nebo poslechnutí
souvislého textu.
Obvykle je na výklad/poslech
navázáno další cvičení, které ověří,
jak student pochopil napsaný text
nebo učební látku.

Spuštění namluveného textu.

Průvodce v systému.
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TYPY CVIČENÍ

ROZŘAZOVÁNÍ
Na obrazovce se objeví výroky,
které má student rozdělit na dvě
skupiny.
Kliknutím myší na značku vlevo
nebo vpravo se výrok posune na
zvolenou stranu.
Po kliknutí na tlačítko Vyhodnotit
se výroky správně rozřadí a
barevně se rozliší správné a
nesprávné odpovědi.
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TYPY CVIČENÍ

SLOVÍČKA

Speciální klávesnice na
vkládání znaků, které nejsou
běžnou součástí CZ/EN
klávesnice.

Systém postupně nabízí slovíčka
a student je překládá (buď z ČJ do
cizího jazyka, nebo naopak).
Slovíčka nabíhají do té doby než je
student přeloží všechna správně.
Součástí interaktivní obrazovky je
virtuální klávesnice, pomocí které
má uživatel možnost vložit
speciální znak na požadované
místo.
Vyhodnocení a řešení
s barevným rozlišením správných
a nesprávných odpovědí.

Spuštění namluvení slovíčka.
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TYPY CVIČENÍ

VIDEO
Stiskem tlačítka play se spustí
připravené video. To lze
opakovaně zastavovat a pouštět.

Průvodce v systému.
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TYPY CVIČENÍ

SKLÁDÁNÍ VĚT
V tomto typu cvičení se
přesouvají slovíčka do správného
pořadí do editačního políčka
podle zadání úlohy. Pořadí slov
lze v rámečku také libovolně
měnit.
Po kliknutí na tlačítko Vyhodnotit
se zobrazí správná odpověď pro
porovnání a možnost pokračovat
na další větu.

Zde se skládá text...
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TYPY CVIČENÍ

ŠIBENICE
Motivační vědomostní úkol na
principu tradiční dětské hry
„stavba šibenice“. Řešením zadání
a odpovídáním na otázky získává
student za chybné odpovědi
zpětnou obrazovou vazbu – staví
se mu po částech šibenice.
V případě, že text nedoplní
správně dřív, než mu systém
postaví celou šibenici, posouvá se
na další slovo a systém eviduje
danou odpověď jako nesplněnou.
Součástí obrazovky je virtuální
klávesnice se speciálními znaky pro
výběr vhodného znaku či písmene.

Virtuální klávesnice pro výběr
písmen.
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TYPY CVIČENÍ

SLEPÁ MAPA
Na základě poslechu student
označí správný obrázek.
Systém okamžitě vyhodnotí
správnost odpovědí barevným
orámováním.

Spuštění namluveného textu.
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TYPY CVIČENÍ

DOPLŇOVÁNÍ
Úkolem studenta je do zadaného
textu doplnit na vyznačená místa
slova / části vět.
Po vyplnění prázdných míst v textu se
mu od systému dostává okamžité
zpětné vazby.

Políčko pro vpisování.
Zobrazení správné odpovědi.
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TYPY CVIČENÍ

ZÁSOBNÍK TEXTU
Student vybírá odpovědi na otázky
či dokončuje věty z připravené
nabídky.
Spuštění namluveného textu.

Zpětnou vazbu poskytuje průvodní
postava.

Otázky nabíhají postupně, řeší se
kliknutím na tlačítka níže.
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TYPY CVIČENÍ

ŘAZENÍ
Přesouváním políček
řadí
pojmy
do
posloupnosti.

student
logické

Po
kliknutí
na
tlačítko
Vyhodnotit se zobrazí a správně
přeskupí dané výroky. Barevně
se odliší správné a chybné
odpovědi, aby si student mohl
ihned překontrolovat své řešení.

Objekty k přesouvání.
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O projektu HAIR...
Projekt HAIR reaguje na konkrétní potřebu pedagogů a studentů disponovat vzdělávacími materiály
pro vyučování odborného cizího jazyka ve studijním oboru kadeřnictví na středních odborných
školách v České republice a na Slovensku, pro které momentálně podobné didaktické materiály
neexistují. Z tohto důvodu se projekt prioritně zaměřuje na vyplnění uvedené mezery v nabídce
inovativních didaktických materiálů vytvořením studentských učebnic společně s online
e-learningovou platformou, která je založena na interaktivním přístupu.
Více o projektu najdete na:

hair.cfme.net
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