Studijní průvodce e-learningovými kurzy
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1. Metodický průvodce
V úvodu jsou definovány hlavní a dílčí studijní cíle kurzu. V úvodu každé kapitoly je
definováno její vymezení. Na základě standardní metodiky pro koncipování studijních
textů v e-learningových aplikacích se v kurzu budete setkávat s následujícími
grafickými symboly:
Definice

Úkol

Upozornění

Poznámka

Otázka

Soubor ke stažení

Rada

Dílčí shrnutí

Příklad

Studijní zdroje

Jejich cílem je zpřehlednit strukturu textu a zvýšit jeho zapamatovatelnost. Budou
používány v rámci textu, aby upozornily studenta na změnu jeho metodologie.
Zvolené symboly zastupují v textu roli lektora (tutora). Napomáhají studentovi lépe se
orientovat v problematice kurzu a zlepšují jeho strukturovanost.

1.1.

Průběžné testy - Autotesty

V průběhu studia je pro Vás připraveno několik průběžných autotestů. Tyto testy
slouží pouze pro Vaši potřebu ověření a zafixování získaných znalostí studiem
předchozí ho textu. Na průběžný test máte neomezený počet pokusů. Hranice
úspěšnosti u průběžných testů je stanovena na 60%.
Rada: Až po absolvování celého kurzu, tzn. prostudování všech 7 kapitol
doporučujeme studentům vstup do poslední části e-learningového kurzu, a
tím je závěrečný test.

1.2.

Závěrečný test

Upozornění: Ukončení kurzu je podmíněno složením závěrečného testu.
Každá z 14 otázek má pouze jednu správnou odpověď. Lze vybírat vždy ze tří
variant odpovědí. Otázky do závěrečného testu jsou generovány náhodně
(dvě z každé kapitoly), a to tak, aby komplexně pokryly všechny témata elearningového kurzu. K dispozici má student 3 pokusy, přičemž alespoň v
jednom z nich musí dosáhnout minimálně 60% úspěšnosti odpovědí. Čas
na jeden test byl stanoven na 20 minut.
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Upozornění: Kurz je označen ve studijním prostředí jako absolvovaný:
úspěšným složením Závěrečného testu ke kurzu (na 60%)
a odesláním evaluačního dotazníku v Závěru kurzu (poslední stránka
kurzu)

2. Průvodce ovládáním uživatelského prostředí
V registračním e-mailu jste obdrželi Vaše přihlašovací uživatelské jméno a heslo.
(jako Vaše uživatelské jméno bude obvykle Vaše e-mailová adresa).
Dále je v e-mailu uvedena adresa, ze které se můžete do kurzu přihlásit a to:

http://www.vzdelavanipedagogu.cz/
Na této adrese naleznete tento manuál a další aktualizované informace.
Doporučujeme uložit si tuto adresu do „Oblíbené“ (Ctrl + D )
Obr. 1: Vstup do kurzů ze stránky vzdělávacího portálu

Po úspěšném přihlášení se zobrazí domovská stránka uživatele na které jsou
zobrazeny nové kurzy, do nichž je uživatel zapsán (viz Obr. 2).
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Obr. 2: Domovská stránka uživatele

Po prvním přihlášení naleznete kurz pod položkou „Nové kurzy“. Po rozstudování
kurzu se potom kurz zobrazuje v položce „Zapsané kurzy“. (viz Obr. 2)
Vstoupit do kurzu můžete kliknutím na název kurzu. Na Obr. 2 je to např. odkaz:
„Modul 3: Globalizace, lidská práva a bezpečnost“.
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Po prvním vstupu do kurzu se zobrazí obsah kurzu (osnova). V osnově je
hierarchicky zobrazeno celé členění kurzu včetně stavu Vašeho studia.
Zobrazení vlastních stránek kurzu můžete provést v osnově kliknutím na název
kapitoly, nebo stačí jen kliknout na tlačítko

vpravo nahoře.

Obr. 3: Obsah kurzu

Rada: Kliknutím v osnově na tlačítko
můžete rozbalit, popřípadě na
sbalit část osnovy. Osnova se tak zpřehlední zejména u pozdějších kapitol.

Uživatelské prostředí v kurzu je rozděleno standardně na 2 základní části. V levé
části je zobrazena obsahová náplň kurzu. V pravé části jsou umístněny ovládací
prvky pro pohyb v kurzu (zpět a vpřed) a ovládací prvky k zobrazování obsahu, a
návratu na domovskou stránku uživatele.
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Obr. 3: Stránky kurzu

Ovládací prvky pro pohyb v kurzu

Přejít na předcházející/další stránku kurzu

Základní informace o kurzu
Přechod do režimu Obsah kurzu (viz obr. 2)
Diskuse mezi účastníky kurzu
Návrat na „Domovskou stránku uživatele“ (viz obr. 1)
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2.1.

Ukončení studia a evaluační dotazník

Upozornění: Kurz je označen ve studijním prostředí jako absolvovaný

:

úspěšným složením Závěrečného testu ke kurzu (na 60%) viz obr. 4
a odesláním evaluačního dotazníku v Závěru kurzu (poslední stránka
kurzu) viz obr. 5

Po vyplnění a odeslání evaluačního dotazníku je kurz označen jako absolvovaný
ikonou
(viz obr. 6) a přesune se na domovské stránce pod záložku absolvované
kurzy. Obsah kurzu bude nadále přístupný.
Obr. 4: Zobrazení výsledku závěrečného testu
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Obr. 5: Evaluační dotazník kurzu

Obr. 6: Indikace absolvovaného kurzu

–8–

3. Technický průvodce
Požadavky na software
Uživatelským rozhraním je prohlížeč webových stránek. Kurz je optimalizován pro
Mozzilla Firefox 3.0 a Internet Explorer verze 7.0 a vyšší. Pro správnou funkci
systému je třeba mít povolené zpracování klientských skriptů (v Internet Exploreru:
Nástroje » Možnosti Internetu » záložka Zabezpečení » Vlastní úroveň » Skriptování
» Aktivní skriptování » Povolit).
Většina příloh je uložena ve formátu PDF. Ke čtení těchto dokumentů můžete použít
program Acrobat Reader (zdarma ke stažení zde, příp. zde)
Znalostní základna kurzu má podobu HTML stránek. V nich jsou použity kaskádové
styly (CSS) a skriptovací jazyk JavaScript. Pro správnou funkci systému je tedy třeba
mít povolené zpracování klientských skriptů (v Internet Exploreru: Nástroje »
Možnosti Internetu » záložka Zabezpečení » Vlastní úroveň » Skriptování »
Aktivní skriptování » Povolit).
V kurzu NEJSOU použity žádné flashové animace popřípadě jiné technologie
vyžadující doinstalování speciálních pluginů.
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