Fórum:E-learning
Nástrojů pro podporu distanční výuky je celá řada. Některé z nich jsou na UK zavedeny a
propojeny se Studijním informačním systémem (SIS) a Centrálním autentizačním systémem
(CAS). Do takových systémů se můžete přihlásit pomocí univerzitního (CAS) účtu, což činí
jejich používání výrazně snazší. Navíc můžete řídit, kdo a kdy má mít k danému
vzdělávacímu materiálu přístup. Z tohoto důvodu pro praktické použití doporučujeme
nástroje Moodle, Adobe Connect, Microsoft Teams, případně pro sdílení videa nástroj
Medical Media. Všechny čtyři jsou propojeny s CAS.
Pro informace o všech možných nástrojích podporujících distanční výuku čtěte dále nebo
vyberte nástroj ze seznamu vpravo.

Elektronická podpora výuky: Co potřebujete?
Předat jednosměrně materiály studentům
tj. poslat jim video, ozvučenou přednášku, prezentaci, textové dokumenty
Systémy pro poskytování obsahu
Vzájemně si předávat materiály a poznámky k nim, komunikovat pomocí chatu
Sdílení a komunikace ve skupině
Uspořádat seminář nebo workshop, při kterém hodně komunikují studenti s
učitelem nebo i mezi sebou,
popřípadě je potřeba společně kreslit na tabuli, vytvářet textové dokumenty apod.
Videokonference a webináře
Vytvořit kompletní elektronický kurz,
který trvá několik dní a který má nástroje pro sledování postupu každého studenta
Systémy pro správu výuky
Použít virtuálního pacienta
tj. nechat studenty řešit kazuistiku
Virtuální pacient
Vytvořit výukové video,
například powerpointovou prezentaci s hlasovým komentářem
Nástroje pro tvorbu videa
Vyzkoušet studenty,
distanční ústní zkoušení, distanční písemné testování, proktoring
Nástroje pro distanční zkoušení
Nenašli jste vhodný nástroj?
Zkuste přehled nástrojů uvolněných v souvislosti s koronavirem:
https://techagainstcoronavirus.com/
Citováno z „https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Fórum:E-learning&oldid=445029“
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