MOODLE: týdenní uspořádání kurzu
V MOODLE lze používat hned několik typů uspořádání kurzů:





Týdenní
Tematické
Diskuzní
Formát jednoho modulu

Popíšeme si, jak se orientovat v týdenním uspořádání kurzu.
Jak napovídá název, kurz je rozdělen dle týdnů, většinou první týden v kurzu odpovídá začátku školního
roku nebo začátku kurzu.
Pokud učitel v kurzu nastaví dobře počátek týdnu, měl by každý týden začínat pondělním datem, např.
31. srpen až 6. září roku 2020 znamená, že v pondělí bylo 31. 8. 2020 a školní rok začal tedy v úterý 1.
9. 2020. Samozřejmě, že učitel může popisek týdnu změnit.

Pořadí týdnů je vzestupné.
Pokud tedy dle rozvrhu mám výuku dne 11. 11. 2020, odroluji obrazovku směrem dolů až na týden,
který obsahuje požadované datum, tj.:

Aktuální týden je navíc na levém boku označen svislé čarou, popř. barevně zvýrazněn barvou pozadí.
V rámci každého týdne může učitel vložit studijní materiály, popř. činnosti.

Studijní materiály
K dispozici jsou tyto studijní materiály (v základní instalaci MOODLE):
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Učitelé většinou používají:

Student vidí pouze text, který může obsahovat obrázky, tabulky, odkazy na jiné webové
stránky apod.

Student může vidět název souboru, typ souboru, velikost souboru a datum vložení
souboru. Většinou se požaduje, aby si student stáhl soubor do svého počítače a následně s tímto
souborem pracoval nebo dle něj vytvářel jiný soubor atd. Ikona souboru se mění dle typu souboru,
např.:
… prezentace v MS PowerPointu
,

… obrázek
… PDF dokument

… MS Excel sešit
… audio soubor

jedná se o standardní webovou stránku, která se může zobrazit v novém okně, může
obsahovat obrázky, tabulky, URL odkazy na další webové stránky apod.

Používá se pro zobrazení odkazu (linku, URL adresy) na jiný dokument kdekoliv na internetu.
Odkaz může být směřován na webovou stránku, video na youtube apod.
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Činnosti kurzu
Činnosti v kurzu vyžadují od studenta nějakou interaktivitu, činnost.
V základní instalaci MOODLE jsou k dispozici následující činnosti:

Nejpoužívanější činnosti:

Umožňuje textovou komunikaci v reálném čase mezi studenty, popř. studenty a učitelem.
Existuje několik typů této komunikace, typ komunikace určuje učitel.

Test umožňuje ověření znalostí studentů formou různých typů testových otázek. Typ,
obsah a způsob hodnocení určuje učitel. Nejběžnějším používaným typem otázek je výběr jedné z více
nabízených odpovědí, popř. zadání vypočtené hodnoty příkladu, nastavení správného pořadí
nabízených odpovědí apod. Učitel může nastavit časový limit pro vykonání testu, může nastavit období
od kdy (datum a čas), do kdy (datum a čas) může student test vykonat, počet pokusů, hodnocení atd.
Učitel rovněž může nastavit, zda a kdy se mají zobrazovat správné odpovědi.

Jak napovídá název, tato činnost slouží k odevzdávání úkolů, tzn. souborů s řešením úkolů.
Učitel může omezit typ souborů (tzn. příponu souboru), velikost souboru, počet odevzdávaných
souborů, čas od kdy do kdy lze úkoly odevzdat, způsob hodnocení apod.
V režimu známkování pak může učitel nastavit, aby známka i komentář k hodnocení byly automaticky
zaslány studentovi. Jelikož uživatelský účet v MOODLE je spojen s e-mailovým účtem, jsou zprávy
přeposílány na e-mail studenta.
Pozn.: Pro odevzdávání úkolů je zpracován samostatný návod na titulní stránce kurzy.ssremesel.cz.
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