Setkání fakultních
koordinátorů e-learningu
2. 5. 2019 v 10 hodin

Školení technické podpory pro tvůrce
e-learningových materiálů
• Pro velký zájem o jarní běh školení připravuje na podzim školení
s těmito tématy:
24. 9. Administrace kurzu v Moodlu
1. 10. Úkol, Workshop, Úkol Turnitin
8. 10. Testy

• Místo: Zelená posluchárna RUK, úterý odpoledne, přihlašování bude
otevřeno na webu Ústřední knihovny UK https://knihovna.cuni.cz/
• V případě potřeby, možnost zorganizovat individuální školení podle
požadavků účastníků

Návody Moodle pro verzi systému 3.4
• Návody k verzi systému 3.4. jsou aktualizovány na stránkách
centra pro podporu e-learningu (podpora uživatelů => návody)
https://dl.cuni.cz/podpora/
• V tvorbě návodů pokračujeme podle požadavků uživatelů.
• Byla vytvořena anglická verze webových stránek Centra pro
podporu e-learningu: https://dl.cuni.cz/en/

Instalace Moodle 1
• Proběhne redukce kurzů
• Budou odstraněny neaktivní kurzy bez učitele (bude
vytvořena záloha)
• U kurzů starších více než 10 let bude kontaktován učitel
a zjištěn stav kurzu
• V létě během prázdnin proběhne upgrade na vyšší verzi
systému

Přehled
• Počet dotazů
na helpdesku
moodle-help@ruk.cuni.cz

• Počet žádostí
o založení kurzů
• Období:
listopad 2018
až duben 2019
Celkem dotazů: 207
Celkem nových
kurzů: 580

Celkem 207 dotazů
• Uživatelský účet
 Přihlášení do systému
 Dva účty
 Hledání kurzů

• Administrace kurzu
 Změna názvu
 Založení, kopírování,
odstranění kurzu
 Přidání uživatele do
kurzu
 Známky

• Obsah kurzu
 Úkoly
 Testy

• Různé
 Vydání e-materiálů

Adobe Connect
https://el.lf1.cuni.cz
• Jedná se o LMS, který zajišťuje ukládání, distribuci a přehrávání ozvučených
i neozvučených výukových PowerPointových prezentací, sestavování
studijních plánů a uskutečňování online webinářů a umožňuje také
setkávání studijních skupin a vědeckých týmů v online konferencích.
• Obsah i webináře a konference lze provozovat veřejně nebo nabízet
uzavřeným skupinám (po přihlášení CAS - technologie Shibboleth).
• Každý zaměstnanec UK má po přihlášení na server Adobe Connect svým
CAS účtem automaticky přidělena práva Autor, Vedoucí školení a Hostitel
konferencí – může ukládat obsah (PowerPointové prezentace), sestavovat
studijní plány a zakládat a provozovat webináře a konference.
• V případě zájmu o podrobnější informace a proškolení kontaktujte
administrátora: tomas.nikl@ruk.cuni.cz

Adobe Connect
Připravuje se:
• Přechod na doménu https://el.cuni.cz
• Velký upgrade: přechod na HTML5 - zcela nahradí zastaralou
technologii Flash.
• Obojí se uskuteční v období letošních letních prázdnin
• Pozor: Adobe Connect bude v měsících červenec až září 2019
v omezeném provozu. Úplné přerušení provozu bude včas
oznámeno. Prosím, neplánujte na toto období žádné výukové
lekce, webináře ani konference.

Streamserver
https://stream.cuni.cz
• Videoserver určený k ukládání a přehrávání videí v chráněném
režimu (po přihlášení CAS) nebo volném režimu (veřejný přístup)
• Výuková videa se vkládají do kurzů Moodle, a sdílí na webových
stránkách fakult, kateder, v SIS, na serveru Wikiskripta.eu apod.
• V provozu jsou streamservery lékařských fakult, FTVS, PedF a
celouniverzitní server (https://stream.cuni.cz)
• Jednotlivé fakulty a součásti UK mohou požádat o zřízení vlastního
streamserveru. Služba je bezplatná.
• V případě zájmu o vlastní streamserver nebo publikování videí napište
správci: tomas.nikl@ruk.cuni.cz

Přednášky o didaktice e-learningu
Červen 2019 – proběhne cyklus dvou přednášek vždy ve středu
od 15 hodin v Zelené posluchárně RUK
12. 6. Lucie Rohlíková – Didaktika e-learningu
Anotace: Cílem setkání je diskutovat aktuální trendy v oblasti
didaktiky tvorby e-learningových materiálů, realizace
e-learningových kurzů a využití e-learningu v různých typech
vzdělávání.
19. 6. Daniel Rajdl – Tři zásady efektivního e-learningu
Anotace: Hlavním tématem semináře bude praktická inspirace, jak
efektivně používat e-learning.
Přihlašování bude možné od 13. 5. na https://cczv.cuni.cz/CCZV-1.html

Platforma MOOC
https://mooc.cuni.cz/
• Připravena pro využití k provozu kurzů přístupných pro
širokou veřejnost
• Je určena pro účastníky, kteří nejsou studenty nebo
zaměstnanci UK
• Je možné zde provozovat kurzy v rámci mezinárodních
projektů, e-JUK, Univerzity třetího věku apod.

