Co je u nás nového?
Milé kolegyně, milí kolegové, jsme tu s novou porcí novinek z Pedagogické fakulty
Univerzity Palackého a jejího portálu Učitel21. Protože jde o první newsletter v akademickém
roce 2021/2022, přinášíme nejen články o pedagogických tématech a tipy do praxe, ale také
rady a tipy pro studentky a studenty 1. ročníků a pozdrav děkanky fakulty
prof. PaedDr. Libuše Ludíkové, CSc.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
vážené studentky, vážení studenti,
letošní akademický rok jsme konečně po dlouhých
týdnech mohli započít prezenční formou výuky.
Všichni jsme prošli velmi nelehkým a složitým
obdobím. Pracovníci i studenti fakulty se poměrně
málo připraveni ocitli ve zcela změněných podmínkách on-line výuky. Řada z nás se musela rychle
přizpůsobit nastalé situaci, přičemž někteří sami, či
jejich blízcí, byli zasaženi onemocněním COVID-19.
V důsledku velkého množství omezení, jež vycházela
z epidemiologické situace, došlo i k narušení sociálních vazeb. Všichni jsme pracovali a studovali pod
tlakem, zda všechno zvládneme, zda neonemocníme.
Pro úspěšné zvládnutí povinností bylo nutné přistoupit
i k organizačním změnám, např. k navýšení počtu
termínů SZZk, jiné organizaci praxí apod. Akademičtí
pracovníci byli mnohem více zatíženi, studentům se
hůře studovalo – první ročníky téměř neměly možnost
seznámit se s vysokoškolským prostředním a způsobem studia na PdF UP v Olomouci. Komplikace nás
potkávaly při plnění téměř všech úkolů. Jsem si vědoThis issue's
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aktivit, a že epidemiologická situace nás opět
neuzavře do on-line světa.

Ano, některé věci se dají takto zvládat, ale jsem
přesvědčena, že průprava pro pedagogickou dráhu se
bez kontaktní výuky nedá realizovat kvalitně.

Prosím vás všechny, snažme se být vzájemně
nápomocni, aby v důsledku naší nedisciplinovanosti
nedošlo na fakultě ke zhoršení epidemiologické
situace, buďme k sobě vzájemně ohleduplní a dodržujme platná pravidla. Současně si prosím uvědomme, že i když se nám podaří udržet prezenční
formu výuky, tak v důsledku uplynulého období
mohou mít někteří studenti studijní problémy, budou
potřebovat více individuálních konzultací a podpory
od akademických pracovníků. Věřím, že na PdF UP
ji najdou. Současně se obracím na studenty, aby své
problémy řešili včas tak, aby nemuselo zbytečně
docházet k ukončování studia.
Přeji nám všem, aby následující období pro nás
všechny bylo co nejklidnější a abychom byli všichni
zdrávi.
prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.
děkanka Pedagogické fakulty UP v Olomouci

Připravili jsme tipy
pro prváky!
Začátky na vysoké škole jsou pro nováčky náročnou
životní etapou, protože se musejí zorientovat v novém
prostředí a systému studia a hlavně: musejí se více
spoléhat sami na sebe a volit si ty nejlepší ze všech
možností, které studium na fakultě a univerzitě nabízí.
Abychom našim novým studentkám a studentům
náročný začátek usnadnili, připravili jsme pro ně soubor podpůrných aktivit: jednak adaptační kurz a přehledný kurz v Moodlu a jednak zcela novou webovou
stránku na portále Učitel21, kde nabízíme přehled
základních informací, rady pro začínající studentky
a studenty, odkazy na oficiální adaptační kurzy
fakulty, zajímavé články, blogy a tipy pro úspěšné
studium.
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Přečtěte si pozdrav
studentských senátorů!

U21 navazuje Tichou
spolupráci
Spolu se zářím skončila i letošní kampaň Deafember,
které se naše fakulta pravidelně účastní. Hlavním
cílem kampaně je zviditelnit a podpořit neslyšící
v Česku i za hranicemi. V souvislosti s tím bychom
vám rádi představili Tichý blog, který jsme nově
připravili ve spolupráci s organizací Tichý svět. Tato
organizace provádí osvětovou činnost, poskytuje
sociální služby a snaží se o dosažení bezbariérovosti
veřejných institucí. Formou samostatného blogu
chceme jako U21 pomáhat s osvětou a také upozorňovat na zajímavé osobnosti komunity neslyšících.
Hlavní náplní nového blogu je rubrika Vybíráme z Tichých zpráv, která nabízí výběr toho nejzajímavějšího
z webu Tichého světa.
Tichý svět má celorepublikovou působnost a poskytuje sociální služby pro své klienty zdarma na deseti
pobočkách po České republice.
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Na jeho konzultanty se mohou obrátit lidé s poruchou
sluchu, kteří potřebují pomoct například s vyřízením
osobních dokumentů, dluhovou problematikou, ale
také s nácvikem různých dovedností.

Tip z naší knihovny
zdrojů do výuky!

Spektrum pomoci a podpory je široké a individuální.
V rámci sociálních služeb nabízí Tichý svět také
mobilní i počítačovou aplikaci Tichá linka, která
umožňuje tlumočení a přepis mluvené řeči online.
Tichá linka je také zavedena na desítkách veřejných
míst po celé republice, například v nemocnicích či na
úřadech, aby usnadnila jednání neslyšícím klientům
a nabídla jim možnost komunikace v jejich mateřském
jazyce. Těšíme se na spolupráci!
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V naší knihovně digitálních vzdělávacích zdrojů si
můžete nově stáhnout dvě metodiky s názvem Patříme
k sobě. Jak uvádí hlavní autorka materiálů Adéla
Hanáková, vzniklými metodikami chtěla především
podpořit pedagogy v praxi. Tím, že budou mít k dispozici vytvořené materiály zdarma a v online podobě,
mohly by jim být užitečné nejen ve frontální výuce, ale
také v distanční výuce v rámci nouzového stavu
vyvolaného pandemií COVID19.
„Domníváme se, že působení na zvolenou cílovou
skupinu žáků 1. a 2. stupně ZŠ může v pozitivním slova
smyslu ovlivnit nejen úspěšnost inkluzivního vzdělávání,
ale může také významně přispět k výuce průřezového
tématu osobnostní a sociální výchova. Pracovní listy
považujeme za efektivní cestu specifické primární
prevence ve sledované skupině žáků směrem k žákům
se speciálními vzdělávacími potřebami,“ dodává Adéla
Hanáková.
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Díky za to, že jste
pomohli lidem v nouzi!
Pedagogická fakulta se během léta zapojila do pomoci obcím, které byly v červnu zasaženy ničivým
tornádem. Do oblasti byli vysláni dobrovolníci a kromě
toho byla také vyhlášena sbírka na pomoc paní
Martině Svobodové z obce Lužice.

Do výzvy realizované na portálu donio.cz se zapojilo
celkem 123 dárců, kteří dohromady darovali téměř
129 tisíc korun!
Děkujeme všem zúčastněným a připojujeme i poděkování samotné paní Svobodové: „Chtěla bych vám
opravdu moc poděkovat, za to, co jste pro nás udělali.
Děkuji vám jménem celé mé rodiny. Jsme opravdu
moc vděční za vaši pomoc. Slovy nejdou tak velké
díky vyjádřit. Děkujeme, že jste přispěli svou činností
k tomu, abychom opět mohli bydlet v našem domě,
který jsme si sami vlastními silami vybudovali. Děkujeme za to, že vás vůbec zajímá situace nás lidi, které
postihla katastrofa tornádem. Děkujeme za tu velkou
podporu, psychickou i finanční, která pro nás
v těchto chvílích byla moc důležitá.“
Pokud byste se i nadále chtěli zapojovat do pomoci
potřebným jako dobrovolníci, neváhejte se podívat na
stránky Dobrovolnického centra UP, kde naleznete
více informací.
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Rozhovory se zajímavými osobnostmi

Potěšilo nás...
Během uplynulých 3 měsíců naše články
zaznamenaly 7000 zobrazení!
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Témata, aktuality, novinky z oborových didaktik

TÉMATA

Aktuálně...

AKTUALITY

Co je nového u našich bloggerů?
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Chtěli byste také
blogovat? Ozvěte se nám!
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U21 | Portál věnovaný pedagogickým tématům & učitelství
Komunitní a vzdělávací prostor pro všechny, kterým záleží na žácích, škole
a učitelství. Zapojte se do tvorby jeho obsahu!

Sledujte nás také na FB a připojte
se do naší skupiny!

Novinky z naší knihovny vzdělávacích zdrojů

Portál Učitel21 | Články, blogy, videa, digitální vzdělávací zdroje

KNIHOVNA

a materiály do výuky, učitelská témata, tipy do praxe...

Co je nového u našich
studentek a studentů?
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