Pro zaměstnance

Aktuality z e-learningu FHS
•

Univerzita Karlova zveřejnila pokyny pro " hybridní jaro " 2021/22

Newsletter Centra pro podporu e-learningu
Nově se můžete přihlásit k e-mailovému odběru univerzitních novinek ze sféry e-learningu.
Přihlášení k odběru newsletteru Centra pro podporu e-learníngu

Hybridní výuka

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci jsme pro vás připravili manuály, jak se s hybridní výukou alespoň
částečně vypořádat.
Univerzita Karlova již dříve zveřejnila pokyny pro „ hybridní jaro “ 2021/22

Posluchárny

Pokud máte zájem, můžete k hybridní výuce využít posluchárny. Každá má zřízený vlastní MS Teams účet, na který (a
ze kterého) se dá vysílat. Podrobnější informace vám sdělí tajemníci či asistenti.
•
•

Návod jak do MS Teams přidat posluchárnu pro hybridní výuku
Pokud projektor nepromítá to, co chcete, zkuste využít základní manuál (může se hodit při nastavování promítání
u hybridní výuky).

Fakultní streamserver

Pro studenty můžete připravit také video/audio podklady a umístit je na fakultní streamserver. Informace o streamserveru
naleznete v sekci Podpora pro Streamserver .

Podpora k e-learning nástrojům

Pokud jste se při práci s některým z nástrojů dostali do potíží, či máte nějaké otázky, můžete vyhledat pomoc v některém
z návodů. Pokud ani ty nepomohou, nebojte se kontaktovat podporu.
Podpora pro Studijní informační systém
Podpora pro Moodle UK
Podpora pro MS Teams
Podpora pro Zoom
Podpora pro Turnitin
Podpora pro Streamserver

Školení k e-learningu

Podzimní akce určené všem, kteří mají zájem o e-learning a chtějí se zdokonalit v jeho tvorbě a uplatnění ve výuce.
Centrum celoživotního vzdělávaní UK Vás zve na svá školení pedagogických dovedností (včetně e-elearningu).
Byl vypsán jarní běh školení Centra pro podporu e-leaningu na březen až květen 2022. Na odkazu najdete také
záznamy z proběhlých školení.
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Fakultní kontakty

V rámci FHS se s otázkami a návrhy obracejte na tomas.holecek@fhs.cuni.cz .
S technickými dotazy se obracejte na Oddělení informačních technologií .
Fakultní koordinátor e-learningu k zastižení na jan.vavrinik@fhs.cuni.cz nebo osobně v místnosti 0.25 v pondělí a ve
středu od 14:00 do 17:00.
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