E-learningový kurz
MŠMT a IBM „Praktická
doporučení pro nouzovou
výuku na dálku“: Jak do
kurzu vstoupit?

Varianta A:
přes přímý odkaz

1. Klikněte na následující odkaz nebo jej zkopírujte do
vyhledávače: https://bundles.yourlearning.ibm.com/ptech/
partners/#EKVXKYPNEKNJ953W.
Abyste mohli dále pokračovat, je třeba se registrovat pomocí
některého z vašich již existujících účtů. Pokud nemáte žádný z
uvedených účtů, klikněte dole na ikonky IBM, Google, LinkedIn
nebo Facebook a účet si založte

2. Přihlaste se např. pomocí svého účtu na Google, Facebook či
LinkedIn. Klikněte na některou z ikonek v pravém menu a
pokračujte dále, v případě Facebooku např. takto:

3. Klikněte na kurz a můžete začít.

Varianta B:
přes obecný odkaz na
platformu Open P-TECH

1. Klikněte na následující odkaz:
https://www.ptech.org/cs/open-p-tech/

4. Do vyhledávače zadejte „Praktická doporučení pro nouzovou
výuku na dálku“ - link zde

2. Klikněte na registraci nebo přihlášení

3. Přihlaste se např. pomocí svého účtu na Google, Facebook či
LinkedIn. Klikněte na některou z ikonek v pravém menu a
pokračujte dále, v případě Facebooku např. takto:

5. Klikněte na spravovat zápis/zahájit

6. …a můžete začít

Registrace do
systému IBM

1. Po kliknutí na přímý odkaz vedoucí ke kurzu nebo na úvodní
stránku platformy Open P-TECH klikněte na ikonku IBM dole
u nápisu „Sign up for“

2. Zobrazí se stránka k doplnění vašich osobních údajů: Email,
jméno (first name), příjmení (last name)
a heslo (password)

3. Na email vám přijde 7místný kód, který vyplňte do červeného
okna. Údaje je možné ještě upravovat po kliknutí na „edit“.

Po vyplnění údajů a hesla, které musí obsahovat minimálně 8
znaků, jedno velké písmeno, jedno malé písmeno a jedno číslo,
klikněte na „next“...

4. Po zadání kódu klikněte na „create account“

5. Kliknutím na „proceed“ jste vzal/a na vědomí způsob
nakládání s vašimi osobními údaji, např. jak dlouho jsou
uchovávány, proč je IBM sbírá apod.

Po kliknutí na přímý odkaz vedoucí ke kurzu nebo na úvodní
stránku platformy Open P-TECH se můžete přihlásit pomocí
vašeho IBM ID kliknutím na Log in with IBM

Poté se registrujete v systému Open P-TECH kliknutím na
Register now

Nejdříve si v části „select language“ vpravo nahoře vyberte jako
jazyk češtinu a nadále se vám bude vše zobrazovat v češtině.

Vyberte v posledním poli zemi původu a poté vyplňte další pole.

Po zakliknutí souhlasu s podmínkami použití a zásadami
ochrany osobních údajů klikněte na Registrovat.

Po kliknutí na „další“ si můžete vybrat, jaká témata vás zajímají,
a pak klikněte na „pokračovat“. Oblasti zájmu nemusíte zadávat.
Pokud je zadáte, lze je následně upravovat.

Ještě můžete do systému nahrát vaši profilovou fotografii nebo
údaje upravit a je hotovo.
Systém vám jako první nabídne základní kurz o platformě
Open P-TECH, můžete si ho projít kliknutím na „Zahájit kurz“
nebo jej přeskočit.

Kurz Praktická doporučení pro nouzovou výuku na dálku
můžete vyhledat nebo kliknout na tento odkaz: https://bundles.
yourlearning.ibm.com/ptech/partners/#EKVXKYPNEKNJ953W

Ukončení kurzu

TIP

Po otevření kurzu stačí kliknout na ikonu tiskárny a kurz si
vytisknout. Ale pozor, poté je nutné se vrátit zpět do online
prostředí, odkliknout jednotlivé moduly a test dokončit v
online prostředí

Kontakt na helpdesk
czech@ptech.org
…a můžete začít

