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Cílová skupina

Pracovníci škol a školských zařízení v MSK

Cena

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem ČR.
Kurz je pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení
MSK bezplatný.

Forma

Prezenční výuka kombinovaná s distanční (výukové materiály
v prostředí Moodle).
Prezenční výuka probíhá v budově Ostravské univerzity (ul.
30. dubna 22 nebo v učebně, která bude účastníkům před
zahájením kurzu upřesněna).
Kurz je v rozsahu 40 hodin, prezenční část – minimálně 20
hodin výuky.
Kurz bude otevřen při minimálním počtu 15 účastníků.

Organizace kurzu

Materiály, připravené jednotlivými vyučujícími (pro
prezenční formu kombinovanou s distanční), jsou
poskytovány účastníkům následujícími způsoby:
•

Na prezenčních hodinách výuky probíhá výuka
standardním způsobem s využitím textových materiálů,
které jsou připraveny vyučujícím.

•

Materiály v elektronické podobě jsou navíc pro účastníky
kurzů umístěny v LMS Moodle. Všem účastníkům je do
daného kurzu zaveden přístup – jméno a heslo, takže
mohou využívat ke studiu další materiály, které jsou

v systému umístěny, včetně toho, že je využita
komunikace mezi účastníky navzájem (diskusní fórum) a
mezi učitelem.
•

Struktura kurzů je v LMS Moodle je navržena pro
všechny kurzy tak, aby účastníci, kteří absolvují jeden
kurz již v dalších kurzech přesně věděli jak se mohou
v kurzu orientovat apod.

•

Učitel/lektor umisťuje do systému rovněž úkoly, které
účastníci v rámci kurzu samostatně řeší. Lektor může
průběžně zpracované úkoly vyhodnocovat a na další
prezenční výuce se řeší připomínky, chyby, návrhy.

•

Účastníkům kurzů je rovněž nabídnut seznam doporučené
a rozšiřující literatury, kterou mohou ke studiu daného
kurzu využít.
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Anotace

Kurz je zaměřen na seznámení se s architekturou LMS
Moodlu, možnostmi její implementace v prostředí sítí
základních a středních škol. Cílem kurz je získat znalosti a
vědomosti, které umožní spuštění LMS Moodle na serverech
školy nebo v prostředí hostingů. Cílem kurzu je osvojení si
základních procesy při správě a údržbě tohoto systému, jeho
přizpůsobení podmínkám konkrétní školy a její ICT
infrastruktuře. Kurz se také věnuje problematice začlenění
LMS do současných IT systému škol a jejich efektivní
spolupráci s cílem snížit časovou a nákladovou náročnost
správy tohoto prostředí.

Způsob ukončení studia
Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování kurzu

Předpoklady pro přijetí

Včas a řádně podaná přihláška a včasná komunikace mailem –
odpověď na zařazení do kurzu. Potvrzení účasti v kurzu.

Přihlášky

http://projekty.osu.cz/projekt-dvpp/esf/prihlaska.doc

Uzávěrka přihlášek
Kontakt/další informace

Gabriela.burianova@osu.cz

Vyučující

Ing. Pavel Smolka

Téma

Plán studia / rámcový
harmonogram

Instalace a spuštění LMS
Moodle v kombinaci s Web
servery APACHE a IIS,
požadavky na případné
hostování tohoto systému.
Správa uživatelů, role, skupiny
a uskupení, napojení systému a
adresářové služby již existující
ICT infrastruktury škol.
Oprávnění uživatelů,
automatická údržba uživatelské
báze, žádosti o zřízení kurzů,
možné varianty uživatelského
přístupu, řízení procesu
vytváření kurzů, zálohování.
Správa kurzů, jejich zálohování
a obnova, slučování kurzů,
přenášení, reset kurzů.
Vytvoření šablony kurzu.
Konfigurace úvodní stránky, její
komponenty, prekonfigurace
jednotlivých sekcí
Instalace volitelných bloků a
modulů, implementace
v kurzech, úprava vzhledu
Moodlu
Celkem
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