
 ASTD Institute E-learning Courseware Certifi cation  
Certifi kát americké Společnosti pro vzdělávání a rozvoj. Systém DynEd splňuje normy stanovené odborníky 
na e-learningové vzdělávání, akademickými pracovníky, návrháři vzdělávacích systémů a předními 
osobnostmi ve vzdělávání. Všechna řešení DynEd pro výuku obchodní angličtiny jsou certifi kovaná 
certifi kačním institutem ASTD. 

 Akreditace tureckého ministerstva národního vzdělávání
2003 – kurzy First English a English for Success. V současnosti je užívá přes osm miliónů žáků 4.- 8. tříd.

 Akreditace francouzského ministerstva školství Reconnu d‘intérêt pédagogique 
Uděluje doporučení francouzským pedagogům. 2000 – Let’s Go, 2003 - Let’s Go, English for Success, 
New Dynamic English, The Lost Secret, English by the Numbers, Dynamic Business English a Advanced 
Listening.

 BESSIE
Best Education Software Award (Cena za nejlepší vzdělávací software) – udělená za nejlepší komerční 
software. Tato ocenění uděluje institut Educational Software Preview Service Centra pro vzdělávací 
technologie v San Diegu v Kalifornii. Tituly předložené z celého světa posuzují přední pedagogové. 2003 - 
Let’s Go, English for Success a New Dynamic English, 2004 - Let’s Go a English for Success.

 EDDIE
Educational Software Review Awards (Ceny recenzentů počítačových vzdělávacích programů) - ceny 
za vynikající vzdělávací software. 1997 - Let’s Go, 1998 - Let’s Go a New Dynamic English, 2003 - Let’s 
Go, English for Success a Advanced Listening, 2004 - Let’s Go, English for Success, First English a New 
Dynamic English.

 Media & Methods Awards Portfolio 
Tento magazín zabývající se využíváním technologií ve vzdělávání odebírá přes 50.000 odborníků. Věnuje 
se ukázkovým učebním technikám a produktům pro mateřské, základní a střední školy. O udělení ceny 
rozhodují pedagogové. 1998 – Let’s Go

 EdPress Distinguished Achievement Award 
Cena za vynikající výkon udílená Asociací vydavatelů v oblasti vzdělávání, celosvětovým profesním 
sdružením, jehož porotu tvoří profesionální spisovatelé, redaktoři a pedagogové. 2002 – Records manager 
a Clear Speech Works, 2003 - English for Success.

 Technology & Learning Magazine Awards of Excellence
Cena za vynikající kvalitu udělená časopisem Technology & Learning Magazine. Tento časopis v USA odebírá 
přes 80.000 odborníků na technologie ve vzdělávání. Porotu tvoří pedagogové. 1996–1997 a 1998-1999 
- Let’s Go, 2003–2004 - First English a Advanced Listening, 2006 – Records manager. 

 Codie Award Finalist 
Ceny udílí Asociace softwarového a informačního průmyslu (SIIA). Ceny se udělují za špičkový software. 
Porotu tvoří význačné osobnosti v oboru. 2003 - English for Success.

 California Instructional Technology Clearinghouse 
(Kalifornské informační středisko pro technologie ve vzdělávání) - odborníci v oblasti vzdělávacích 
technologií udělili dvě nejvyšší hodnocení „Příkladné“ a „Žádoucí“. Porotu tvoří pedagogové. 1997 - Let’s 
Go, New Dynamic English, English by the Numbers a Dynamic Classics.

 Children‘s Software Revue 
Tento časopis spravuje průběžně aktualizovaný seznam nejvíce doporučovaných titulů -  All Star Software. 
Seznam je aktualizován každé dva měsíce. Hodnotí pedagogové. 2003 - English for Success. 

 Velká japonská multimediální cena a cena Ministerstva mezinárodního obchodu a průmyslu 
Hodnocení odborníků v oblasti digitálních médií. 1996 - Let´s Go.

Ocenění 
a vyznamenání

EdWay s.r.o., Na Florenci 35, Praha 1, tel. +420 222 317 101, www.dyned.cz
DynEd® je registrovanou ochrannou známkou společnosti DynEd International, Inc.

Řešení DynEd English Language pro školy je soubor integrovaných kurzů, 
který pomáhá žákům a studentům všech jazykových úrovní zdokonalit jejich 
komunikační dovednosti. Tyto kurzy zaujmou a udrží zájem žáků po celou 
dobu, kterou potřebují k osvojení jazyka.

Řešení DynEd English 
Language pro školy 

Tento kurz, určený žákům do 10 let, je založen na velice úspěšné 
učebnicové řadě pro děti publikované nakladatelstvím Oxford 
University Press. Prostřednictvím hravých kreslených postaviček 
připravuje děti na používání angličtiny v prostředí školy a třídy.

Tento kurz pro začátečníky byl vytvořen speciálně k tomu, 
aby pomohl žákům ve školním prostředí. Systematicky jim pomáhá 
pochopit základní struktury anglického jazyka, procvičovat je, 
vybudovat a osvojit si je.

Tento kurz připravuje žáky na používání angličtiny ve škole 
a ve vyučovacích předmětech, jako je matematika, fyzika, 
zeměpis, dějepis nebo angličtina. Naučí je jazyku výkladu, 
vysvětlování, kladení otázek, zadávání domácích úkolů a testů.

Tento oblíbený kurz na bázi videa původně 
zfi lmovala a uveřejnila BBC English. Obsahuje 
výjimečně motivující úkoly k zdokonalení 
poslechu a mluvení. 

Tento kurz, založený na čtyřech klasických literárních 
dílech, je doplňkem pro začínající čtenáře. Je vhodný 
také pro studenty, kteří si své znalosti chtějí rozšířit 
o jazyk klasické literatury. 

Jedná se o kurz zaměřený na praktické bezprostřední použití jazyka. Klade důraz na poslech jako stěžejní dovednost při osvojování jazyka. Užívá video a nejpokročilejší 
technologii Rozpoznávání řeči.  New Dynamic English obsahuje vysoce motivující propracovaná cvičení na poslech a mluvení zaměřená na klíčové dovednosti 
a koncepty anglického jazyka.

Tento kurz připravuje studenty na ústní prezentace obsahující 
čísla a grafy. Studenti si rozšíří slovní zásobu a naučí se ptát 
a odpovídat na otázky spojené s kvantitativními vztahy.

Tento doplňkový kurz je založený na prověřených vzdělávacích strategiích 
a technikách vyvinutých profesory v oboru vady řeči bostonské Northeastern 
University. Zaměřuje se zejména na rozlišování klíčových fonémů.

Tento kurz pro pokročilé studenty, zaměřený na strategie poslechu, 
obsahuje devět lekcí profesorů Stanfordské univerzity. Rozvíjí 
schopnost poslechu a dovednost psaní poznámek až na úroveň, kterou 
studenti potřebují ve vysokoškolském nebo odborném prostředí.

Jedná se o doplňkový přípravný kurz na zkoušky 
TOEFL, TOIEC, Cambridge Exam a jiné standardizované 
zkoušky. Je určený studentům, kteří již mají pevné 
základy angličtiny.
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Řešení DynEd Business English Language pro dospělé je soubor 
integrovaných kurzů, který pomáhá studentům všech jazykových úrovní 
zdokonalit jejich komunikační dovednosti. Tyto kurzy zaujmou a udrží zájem 
studentů po celou dobu, kterou potřebují k osvojení jazyka.

Řešení DynEd Business English 
Language pro dospělé

New Dynamic English je kurz zaměřený na praktické bezprostřední použití jazyka. Klade důraz na poslech jako stěžejní dovednost při osvojování jazyka. Užívá video 
a nejpokročilejší technologii Rozpoznávání řeči. New Dynamic English obsahuje velice motivující propracovaná cvičení na poslech a mluvení zaměřená na klíčové 
dovednosti a koncepty anglického jazyka.

Tento oblíbený kurz na bázi videa původně zfi lmovala 
a uveřejnila BBC English. Obsahuje výjimečně motivující 
úkoly k zdokonalení poslechu a mluvení. 

Tento kurz rozvíjí dovednosti nezbytné pro prezentace, pohovory, 
jednání a přesnou výměnu informací v hlavních oblastech obchodní 
a profesní činnosti.

Tento kurz je zaměřen na obecnou obchodní slovní zásobu 
a důležité jazykové funkce, jako je žádání, odmítání, navrhování, 
potvrzování a objasňování.

Tento kurz připravuje na prezentace obsahující čísla a grafy. 
Studující si rozšíří slovní zásobu a naučí se ptát a odpovídat 
na otázky spojené s kvantitativními vztahy.

Toto je doplňkový kurz pro oblast hoteliérství a turistického ruchu. 
Zaměřuje se na rozvoj poslechu a mluvení a pokrývá takové jazykové 
funkce, jako je žádání, odmítání, navrhování, potvrzování a kladení 
otázek.

Tento doplňkový kurz je založený na prověřených vzdělávacích strategiích a technikách 
vyvinutých profesory v oboru vady řeči bostonské Northeastern University. Zaměřuje se 
zejména na rozlišování klíčových fonémů.

Tento kurz pro pokročilé studenty, zaměřený na strategie poslechu, 
obsahuje devět lekcí profesorů Stanfordské univerzity. Rozvíjí 
schopnost poslechu a dovednost psaní poznámek až na úroveň, kterou 
studenti potřebují ve vysokoškolském nebo odborném prostředí.

Jedná se o doplňkový přípravný kurz na zkoušky 
Cambridge Exam, TOEFL, TOIEC a jiné standardizované 
zkoušky. Je určený studentům, kteří již mají pevné 
základy angličtiny.

Na začátku studia s využitím systému DynEd se úroveň zvládnutí jazyka zjišťuje 
pomocí rozřazovacího testu. Tento variabilně dlouhý test, který se přizpůsobuje 
výkonu studenta, určí jeho počátek studia v kurzech DynEd.

Aplikace Records manager podrobně zachycuje veškeré činnosti každého studenta 
a jeho studijní historii, včetně výsledků testů, doby, frekvence a postupu studia, 
a dále pak informace, jak student využívá studijních funkcí, jako je Nahrávání 
vlastního hlasu, cvičení s Rozpoznáváním řeči nebo funkce Zopakovat. Prostřednictvím 
Inteligentního tutora získávají učitelé a studenti konstruktivní zpětnou vazbu. Ta 
pomáhá studentům zlepšovat výkonnost v učebních činnostech. Údaje z Records 
manageru lze také používat ke kontrole zodpovědného přístupu všech zúčastněných, 
postupu studia a k rozboru efektivnosti.

Records manager systému DynEd, který získal řadu ocenění,
• sleduje, analyzuje a řídí studijní aktivity studentů, 
• umožňuje studentům sledovat vlastní studijní záznamy,
•  umožňuje učitelům sledovat podrobné informace o učebních aktivitách studentů 

a na jejich základě je vést k dosažení optimálních výsledků,
•  uchovává záznamy studentů a třídy pro každý kurz a lekci a vytváří zprávy o průběhu 

studia, které lze dle potřeby vytisknout, exportovat nebo poslat e-mailem a vložit 
do jiných databází, 

•  využívá Inteligentního tutora k hodnocení a zvýšení kvality činností studentů.

Unikátní patentovaná technologie Shuffl er neustále sleduje pokrok studenta 
a dynamicky přizpůsobuje obsah učiva jeho výkonu. Jak se student zdokonaluje, 
zvyšuje se počet možností výběru a hloubka učiva. Studentům, kteří mají potíže, 
se učivo opakuje častěji. Takto program na studenta reaguje, a tím individualizuje 
úkoly ve výkladových lekcích a jednotlivá cvičení.

Indikátor Procento splnění ukazuje, jak efektivně student studoval a procvičil každou 
lekci. Studenti by měli každou lekci splnit na 80 %, což vyžaduje, aby každou lekci 
prostudovali několikrát, nechali si věty opakovat a nahrávali svůj hlas. Tímto způsobem 
postupují od porozumění a procvičování k dokonalému zvládnutí látky. Jakmile 
dosáhnou požadovaného procenta, automaticky se jim zpřístupní příslušné kontrolní 
testy. Průběžné kontrolní testy systému DynEd  jsou počítačové výkonnostní testy 
určené k hodnocení studentova pokroku a potvrzení zvládnutí jazykových dovedností 
získaných v každém kurzu.

Studijní záznamy zobrazují dobu studia každé lekce, počet studijních sezení, Procento 
splnění, výsledky kvizů a testů a úrovně Shuffl eru. Součástí Records manageru je 
Inteligentní tutor. Ten sleduje a hodnotí všechny studijní aktivity, včetně frekvence 
studia a využívání důležitých studijních funkcí, jako je Nahrávání vlastního hlasu 
a Rozpoznávání řeči. Studentům i učiteli poskytuje konkrétní písemnou zpětnou vazbu 
o studijních návycích studentů, včetně studijního skóre každého z nich, a současně 
konkrétní doporučení, jak tyto návyky zlepšit. 

Nejnovějším programem DynEd je kurz Příprava učitelů. Tento kurz je zaměřen jak 
na objasnění principů fungování mozku v procesu učení, z nichž jazykové výukové 
programy DynEd vycházejí, tak na praktické používání tohoto systému. Kurz pomáhá 
učitelům lépe pochopit teorii a způsob používání systému DynEd v praxi, a tím 
zefektivnit jejich výuku. 

Podpůrný 
software

Angličtina je nejpoužívanějším jazykem na světě.  Poslech, mluvení, porozumění 
a komunikace v angličtině jsou dovednosti, které je třeba si osvojit, nikoliv 
nastudovat – anglický jazyk je třeba ovládat, ne znát. S tím, jak se počítače 
a internet stávají součástí našeho každodenního života, také systémy pro výuku 
jazyků s podporou počítače (Computer Assisted Language Learning) se technologicky 
zdokonalují, a otvírají tak nové cesty výuce angličtiny. Začíná tak nová éra výuky 
anglického jazyka. 

DynEd je první a nejefektivnější interaktivní systém výuky jazyků s podporou 
počítače na světě, na jehož návrhu a tvorbě se podílela řada lingvistů, učitelů jazyků, 
počítačových inženýrů, neurobiologů i umělců. Unikátní přístup systému DynEd, 
založený na principech fungování mozku, vychází z výsledků neurovědních 
výzkumů a opírá se o rozsáhlé praktické zkušenosti. Jeho cílem je dlouhodobé učení 
a automatičnost. DynEd vychází z principů, jak probíhá proces učení v mozku, díky 
čemuž se zkracuje doba k dosažení plynulosti projevu studentů minimálně 
o 50 %.

Kombinovaný systém DynEd je navržen tak, aby ho učitel řídil a kombinoval 
s výukou ve třídě, která naučené jazykové modely rozšíří a přizpůsobí konkrétním 
potřebám studentů. Studenty studující na počítači systém monitoruje a vede, učitelé 
je pak studiem dále provázejí. Tento proces pomáhá studentům osvojit si jazykové 
dovednosti efektivněji než tradiční výuka ve třídě. Začátečníci používající kurzy DynEd 
jsou schopni dosáhnout úrovně jazykové způsobilosti  B2 dle Společného evropského 
referenčního rámce pro jazyky (CEFR) nebo TOEFL IBT 75, resp. TOEFL PBT 540 za 360 
hodin, za předpokladu, že efektivně postupují způsobem, který jim systém doporučí. 
Níže uvedená tabulka znázorňuje dobu potřebnou k dosažení uvedených úrovní 
prostřednictvím systému DynEd v porovnání s jinými metodami výuky angličtiny. 

Výukový systém DynEd je kombinací kurzů, podpůrného softwaru a učitelů. 
Jedinečný „piktogramový“ přístup DynEd koordinuje vizuální informace se sluchovými 
vstupy tak, jak to učebnice nedokážou. Tak učení postupuje v přirozeném pořadí: 
poslech, mluvení, a teprve potom následuje čtení a psaní. Podpůrný software 
umožňuje uživatelům sledovat studijní návyky žáků a zajistit, aby se nevychylovali 
ze správné studijní trasy, tzv. Study Path. Učitelé dodávají systému DynEd 
přirozený lidský rozměr. Studenty vedou, sledují jejich pokroky, dbají na to, 
aby dosáhli co nejlepších výsledků, a pomáhají jim si jazyk uzpůsobit pro vlastní 
potřeby.

Obecné
informace

Doba potřebná k dosažení úrovně B2 podle CEFR
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