
Karty rychlé nápovědy Moodle
Karty  rychlé  nápovědy  Moodle vznikly  za  účelem 
vytvoření rychlé nápovědy pro uživatele LMS systému 
Moodle, především pak s ohledem na potřeby učitelů a 
dalších tvůrců kurzu.

Jako  kvalifikovaní  učitelé  znalí  pedagogické  praxe, 
jsme  se  pokusili  vytvořit  materiál,  který  by  usnadnil 
uživatelům e-learningu Moodle jejich první kroky v něm 
a  zároveň  mohl  sloužit  jako  rychlá  referenční 
příručka pro ty pokročilejší.

Zda  se  nám  to  povedlo  nebo  ne,  o  tom  nechť 
rozhodnou ti,  kteří  karty použijí.  Další  připomínky a 
návrhy jsou vítány. 

Karty rychlé nápovědy Moodle jsou pro přehlednost 
rozděleny na následující části.

Začínáme…
1 – Základní informace
2 – První přihlášení
3 – Založení nového kurzu

Nastavujeme kurz a přidělujeme role
4 – Nastavení vlastností kurzu
5 – Role v kurzu – význam, nastavení 
6 – Přidávání uživatelů a přidělení rolí 
7 – Uspořádání kurzu – základní ovládání
      prostředí

Vytváříme a přidáváme obsah
8 – Přidání témat do kurzu 
9 – Přidání výukových materiálů 

Testujeme a získáváme zpětnou vazbu
10 – Typy testových úloh 
11 – Tvorba testů a autotestů 
12 – Tvorba úkolů
13 – Nastavení testů
14 – Hodnocení testů a úkolů

15 – Diskuzní fórum

Pokročilé funkce
16 – Metakurzy 
17 – Import materiálů z jiných kurzů 
18 – Životní cyklus kurzu 
19 – Sledování účastníků – přehledy 
20 – Zálohování a obnova kurzu 

Pro správce a vedoucí pracovníky
21 – Karta vedoucího pracovníka 
22 – Karta správce 

Užitečné odkazy
http://www.moodle.cz
http://docs.moodle.org
http://moodle.org/sites/
http://moodle.org/forums/

Dílo smíte
Šířit – kopírovat, distribuovat a sdělovat dílo veřejnosti.

Za těchto podmínek
Uveďte autora – Máte povinnost uvést údaje 
o autorovi  a  tomto  díle  způsobem,  který 
stanovil  autor  nebo  poskytovatel  licence  (ne 
však tak, aby vznikl dojem, že podporují vás 

nebo způsob, jakým dílo užíváte).

Neužívejte  dílo  komerčně  – Toto  dílo 
nesmíte využít pro komerční účely. 

Nezasahujte  do  díla  –  Toto  dílo  nesmíte 
pozměňovat,  doplňovat,  využívat  celé  nebo 
částečně v jiných dílech

Hodně  štěstí  při  práci  se 
systémem Moodle Vám přeje

V  případě  zájmu  o  komerční  využití  nás  kontaktujte 
na info@rokit.cz nebo na našich webových stránkách 
www.rokit.cz

Neziskové občanské sdružení RokIT je také tvůrcem 
Moodle kurzů na www.onlinekurzy.info
a www.autoskola.onlinekurzy.info
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