Průvodce moodlem pro studenty
Přihlášení
Přihlášení na stránce: www.ekoporadna.cz/kurzy
Kurzy jsou přístupné od 1.3. 2016 do 30.6. 2017. V tomto termínu je možné studovat podklady a
vyplňovat testy. Testy lze vyplňovat průběžně až do 30.6 2017.
Uživatelské jméno a heslo máte všichni podle stejného vzoru: jméno: jmeno.prijmeni (vše malé)
a heslo: Jmeno.prijmeni1 (první velké, zbytek malé), vše bez diakritiky. Heslo si po prvním
přihlášení vymyslete vlastní, jen musí být dostatečně silné – systém vám ho jinak neschválí.
Registrací získáte vlastní profil na moodle, který můžete doplnit dle vlastního uvážení – fotografií,
informacemi o sobě atd. Jen mějte na paměti, že tyto údaje budou přístupné všem studentům,
lektorům a správcům.

Průběh kurzu
Kurz se dělí do několika tématických okruhů. V každém z nich najdete základní text (kratší či
delší), který je pro vás základním studijním materiálem. Poté, co si ho přečtete (a proklikáte si
doporučené odkazy) se můžete přesunout k testu nebo úkolu u dané kapitoly. Některé kapitoly testy
nemají – důvodem je to, že jde třeba o přehled literatury nebo praktických příkladů – což jsou
kapitoly pro vás užitečné, ale nelze dost dobře ověřit jejich znalost.
V případě, že je zde test, tak vás čeká 10 otázek a u každé jsou na výběr 4 odpovědi z nichž je
právě jedna správná. Test splníte v případě, že dosáhnete alespoň 90% úspěšnosti – jinými slovy
budete mít alespoň devět z deseti otázek dobře. Test můžete vyplňovat libovolně dlouhou dobu.
Když test odešlete, dostanete obratem vyhodnocení. V případě, že jste uspěli, můžete jít dál – pokud
ne, tak se ještě podívejte na studijní materiály a test můžete za hodinu zkusit znovu.
U každého okruhu je uvedený přehled doporučené literatury a odkazů.

Splnění kurzu
Kurz máte splněný ve chvíli, kdy jste úspěšně prošli všemi testy. Na závěr ještě vyplníte evaluační
dotazník – zde prosím vypište, co by se mělo změnit a zlepšit, co se vám líbilo atd. Poté dostanete
certifikát o splnění kurzu. Evaluační dotazník najdete na titulní straně moodlu.

Komunikace
Dotazy k nejasnostem, úkolům a obsahu kurzu je možné klást průběžně emailem. Pokud máte
problém s přihlášením, nastavením systému a dalšími technikáliemi, obracejte se na Renatu
Plackovou (renata.plackova@ekoporadna.cz).

Ikony a rozšíření
Různé otázky je možné také diskutovat s dalšími studenty na fóru přímo v moodle. Najdete ho
pod ikonou pacmana.
Doporučené externí linky najdete pod touto ikonou.
Na rozšiřující soubory v textu upozorňuje připínáček.
Studijní a použitou literaturu najdete pod ikonou knížek.
Zajímavé či důležité odstavce osvětluje žárovka.
Testy a úkoly jsou pod ikonou s tužkou.
Textové soubory hledejte u této ikonky.

Přejeme hodně zdaru!

