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E‐learning, online kurzusok
Tanulók

Középiskola
Moodle, E‐learning, Navegation, Online kurzusok,
Kollaboratív
1, A Moodle platform böngészésének elsajátítása
2, Eljutni a kooperatív és konstruktivista tanuláshooz, amely
a platform létrehozásának fő célja. Elsőbbséget biztosítani a
gondolkodásnak, valamint a diákok által elérni kívánt célok
ismeretének a fejlesztés során.
180 perc
Az operációs rendszer által használt böngészőtől függően,
ha azt nem frissítik, a diákok esetleg nem látják rendesen az
összes tartalmat.

Származási ország

Néha, amikor a belépési kulcsokat küldik ki, ha a küldő e‐
mail címe nincs a kapcsolatok listáján, az a levélszemét közé
kerülhet.
Származási ország: Görögország

A gyakorlat eredeti nyelve
Kapcsolódó weboldal

angol
http://stage.petmed.gr

Rövid leírás
A moodle‐t (szoftver) nagyjából 12 éve fejlesztik az online kurzusok érdekében. Ausztráliából
indult, a Curtin Egyetemről, ahol Martin Dougiamas rájött, milyen fontos a számítógépek
bevonása a tanítási folyamatba.
Mivel a szoftver ingyenes, sok fejlesztő támogatja, amitől a termék egyre jobb és jobb a diákok,
tanárok és fejlesztők számára a világ minden táján.

Teljes gyakorlat
Minden kurzus kezdete előtt tájékoztatást adunk ki a szükséges programok listájáról a problémák
elkerülésének érdekében. Hozzá kell adni a platformon használt e‐mail címet a kapcsolatok
listájához.
Tanulási tevékenységek / megvalósítás
Megismerkedni egy online tanulási környezettel. Részt venni más emberek véleményének
megismerésében és elemzésében. Böngészni és tanulni a kiadott feladatok között.

A gyakorlat megvalósításához felhasznált eszközök
Böngésző E‐learning Moodle Platform: platform URL, felhasználónév, jelszó.
Származási ország: Spanyolország
A gyakorlat eredeti nyelve: spanyol
Kapcsolódó weboldal: http://www.campusvertical.es
Letölthető teljes leírás a gyakorlatról:

Surf Moodle (english‐spanish).pdf

A jó gyakorlat területe
•
•
•

IKT‐alapú tanulás – A digitális források felhasználása a tantermi gyakorlatban és az online
tanulás / vegyes tantermi gyakorlatban
Közösségépítés – A digitális források felhasználása a tanulók
összekapcsolására/közösségek építésére
Minőség és értékelés – a digitális források felhasználása a tanulás jobb felmérésének
érdekében

A gyakorlattal kapcsolatos szerzői jogok
Attribution‐NonCommercial 4.0 International

Ez a gyakorlat...
Átruházható, adaptálhatóség, innovatív, elfogadhatóág, hatás, eredményesség, elérhetőség,
kreativitás, kollaboratív

További munkatársak/hozzájárulók a gyakorlatban
Concepción Gregori Agramunt

Hasznos irodalom
A Moodle‐on belüli különböző platformok: videó a böngészésről (a Moodle 2.4 kurzushoz),
Minden a Moodle‐ról – Moodle.org dokumentáció a Moodle‐ról a spanyol Moodle Platformon –
FashionFrame Állandó munkatárs képzés – Campus Vertical

A szerzőről
Név: Pilar Pagés Vallejo
Munka: Technológia tanár – Oktatási technológia és e‐learning master – számítástechnika tanár –
trénerek trénere – online kurzus tervező
Intézmény, ahol a gyakorlatot megvalósították: CECE
E‐mail cím: info@campusvertical.es

