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ANOTACE
Příspěvek se zabývá problematikou e-learningu a podpory jazykové vzdělanosti. Otázka
jazykové vzdělanosti je zvláště v EU, kterou rozděluje více než dvě desítky jazyků, velmi
aktuální. Pro zvýšení konkurenceschopnosti EU na globálním trhu je nutné překonat jazykové
bariéry. Velký počet jazyků znesnadňuje komunikaci mezi členskými státy EU. Pro
efektivnější komunikaci je nutné investovat do jazykové vzdělanosti obyvatel členských států.
Zefektivnění investic do vzdělání obyvatel EU je možné dosáhnout využitím nových
a efektivních metod výuky jako například E-learning. E-learning je poměrně nový způsob
výuky, díky jeho přednostem je stále častěji využíván vzdělávacími institucemi a u mladé
generace obyvatel EU se těší velké oblibě. Stejně jako ostatní přístupy má i e-learning řadu
výhod a nevýhod.
Výhody e-learningu
● pružnost výuky
● kurzy dostupné kdekoli
● přizpůsobivost podmínkám uživatelů
● možnost využití multimédií
● zkrácení času potřebného pro výuku
● uživatel sám volí čas výuky
● uživatel sám volí rychlost výuky
● interaktivita výuky
Nevýhody e-learningu
● technologická náročnost
● odlišnost od klasických kurzů
● malá interakce mezi studenty
E-learning je stále častěji využíván pro podporu výuky. Patrně největším problémem rozšíření
e-learningu je technologická náročnost tohoto nového způsobu výuky. Uživatelé, které se
chtějí vzdělávat pomocí e-learningu musí disponovat potřebným vybavením. Obvykle je
potřeba multimediální počítač a přístup k internetu. Způsob, jakým uživatelé pracují
s výukovým materiálem, je také dosti odlišný od klasické výuky vedeného učitelem. Postupně
stále více vzdělávacích institucí používá e-learning, jak pro výuku studentů ve školách, tak ke
zvyšování vzdělanosti zaměstnanců firem. Jazyková vzdělanost je pro EU velmi důležitá
neboť umožňuje efektivnější spolupráci členských zemí EU. Spolupráce mezi zeměmi EU je
nezbytně nutná, pokud má být EU úspěšná na globálním trhu. Případové studie zabývající se
efektivitou e-learningu ukazují, že i přes podstatné nevýhody je výuka pomocí e-learningu
efektivní. Zvláště mladá generace obyvatel EU má velmi blízko k internetu a souvisejícím
technologiím. Stále více uživatelů preferuje online kurzy před výukou ve školách a školících
centrech.

