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1. O PROJEKTU
Milí studenti, učitelé Odborné střední školy podnikatelské pro Vás v rámci projektu
„Zavádění nových forem výuky do dálkového studia, využití e-learningového prostředí pro
zefektivnění práce studentů i učitelů“ vytvořili množství nových studijních materiálů, aby
Vám tak pomohli zefektivnit studium na naší škole.
Veškeré materiály naleznete na webových stránkách http://moodle1.ossp.cz. Po přihlášení
(uživatelské jméno a heslo obdržíte na první hodině předmětu ICT od vyučujícího) zde
naleznete nejen materiály potřebné pro studium jednotlivých předmětů, ale budete tohoto
prostředí využívat i k odevzdávání prací vyučujícím, k ověřování si znalostí a dovedností
pomocí testů, ale také ke komunikaci s učiteli i se spolužáky.
S ovládáním prostředí Moodle vám pomohou učitelé informatiky (Ing. Dana Kašparová,
Mgr. BcA. Ivana Lubinová a Mgr. Lenka Sklenářová) jak v hodinách ICT tak i mimo ně.
V prvních hodinách ICT Vás učitelé seznámí s tím, jak se do systému přihlásit, jak se zapsat
do jednotlivých kurzů a jak pracovat s danými materiály. Pomocí Vám bude i tento manuál.
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2. CO JE TO MOODLE
Moodle (čteme Můdl) je softwarový balíček určený pro tvorbu výukových systémů
a elektronických kurzů na internetu. Vychází ze sociálně konstruktivistického přístupu 1 ke
vzdělávání a je vyvíjen jako nástroj podporující vzdělávání. Software je poskytován zdarma.
Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) je tedy Modulární
objektově orientované dynamické prostředí pro výuku 2 .
Pokud tvoříme kurzy v prostředí Moodle, máme k dispozici řadu modulů, z nichž
sestavujeme obsah kurzu. Do systému můžeme vkládat 3 :
- studijní materiály ve formě HTML stránek, souborů ke stažení, Flash animací,
strukturovaných přednášek apod.
- diskusní fóra s možností odebírání příspěvků e-mailem
- úkoly pro účastníky kurzu
- automaticky vyhodnocované testy složené z různých typů testových úloh
- slovníky a databáze, na jejichž plnění se mohou podílet účastníci kurzu
- ankety a další.
Důležité je také, že Moodle umožňuje evidenci studijních výsledků. Činnost uživatelů je
zaznamenávána v podrobných protokolech a souhrnných statistikách.

1

Konstruktivismus tvrdí, že lidé své znalosti aktivně konstruují, vytvářejí při interakci se svým okolím,

navazuje konstrukcionismus, který vychází z toho, že učení je zvláště efektivní, jestliže tvoříme něco pro ostatní
a sociální konstruktivismus rozšiřuje uvedené myšlenky na sociální skupinu, kde se vytvářejí věci společně a pro
všechny (vzniká malá kultura společných výtvorů se společnými významy), když je jedinec do takové skupiny
zařazen, nepřetržitě se učí, jak být její součástí – více na http://docs.moodle.org/cs/východiska
2

Moodle je také anglické sloveso popisující proces líného bloumání od jednoho k druhému, dělání věcí podle

svého, hravost, která často vede k pochopení problému a podporuje tvořivost)
3

podle http://cs.wikipedia.org/wiki/Moodle
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3. PRÁCE SE SYTÉMEM MOODLE
Důležité je, nebát se. Prostředí je kompletně „počeštěné“ a vše je doplněno nápovědou. Tu
naleznete u každé položky pod tlačítkem

.

3.1 PŘIHLÁŠENÍ, ODHLÁŠENÍ
Nejdříve se musíme do systému Moodle přihlásit. Jelikož nás již správce zaregistroval,
stačí se přihlásit a můžeme pracovat. Jak provést přihlášení?
1. Zadejte do webového prohlížeče adresu systému http://moodle1.ossp.cz

PŘIHLÁŠENÍ

Přehled existujících
kurzů

2. Při prvním přihlášení bude systém požadovat změnu hesla (poprvé vám heslo nastavil
správce), heslo si můžete změnit kdykoliv znovu.
3. Po prvním přihlášení se vám objeví obrazovka s Profilem, který můžete upravovat. Můžete
si také jednoduše vytvořit vlastní blog (jednoduchý internetový deníček).
4. Po každém dalším přihlášení již automaticky vstoupíte na vaší titulní stránku, kde
naleznete přehled svých kurzů.
možnost odhlásit se

zde klikneme
pro přidání
nového kurzu

Přehled všech dostupných kurzů

5. Pro odhlášení klikneme v pravém horním rohu na Odhlásit se.
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3.2 VÝBĚR KURZU, PRÁCE V KURZU
Po přihlášení se dostaneme na titulní stranu systému:
Možnost odhlásit se
Přehled existujících kurzů

Vpravo nahoře máte své jméno, vedle kterého je možnost odhlásit se ze systému. Pokud
„kliknete“ přímo na své jméno, můžete editovat svůj profil (měnit si heslo, nahrát svou
fotografii, vytvářet a editovat svůj blog apod.).
Ze seznamu kurzu si vybereme ten, který chceme studovat. Pokud sem vstupujeme poprvé,
může po nás systém vyžadovat tzv. klíč, ten získáte od vyučujícího daného předmětu.

Sem zapíšeme klíč, který jsme získali od vyučujícího daného předmětu
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Po zadání toho klíče vstoupíme přímo do kurzu. Objeví se nám přehled studovaných témat.
Přehled účastníků kurzu

Zde se můžete podívat na základní
činnosti:
Fóra - přehled všech fór, které jsou
v tomto kurzu
Studijní materiály - přehled všech
studijních materiálů dostupných
(a viditelných) v tomto kurzu
Testy - přehled všech testů kurzu
Úkoly - přehled všech zadaných
úkolů v daném kurzu
Správa:
Známky - zde se můžete podívat na
známky, které jste v průběhu studia
tohoto kurzu získali
Profil - můžete si upravit svůj profil

Přehled jednotlivých témat (některá mohou být v daném okamžiku nedostupná). Každé téma
obsahuje různé studijní materiály. Pod názvem tématu naleznete krátký popis a jednotlivé
studijní materiály a činnosti. Ty mohou být různého typu (studijní materiály: např. textová
stránka, webová stránka, odkaz na soubor; činnosti: diskuze, testy, úkol a další).

Základními studijními materiály jsou především:
textový soubor nebo webová stránka
odkaz na webovou stránku nebo na soubor (mohou mít i ikonku známých programů,
např. soubor pdf:

)

Základními činnostmi jsou především:
fórum
test
úkol
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4. PRAMENY
www.moodle.cz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Moodle
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