MANUÁL PRO TUTORY A TUTORKY
GENDER BLENDED LEARNING
E-LEARNINGOVÝ KURZ

PROJEKT:
Gender Education Advancing Competences in Context of Changing Europe
(2017-1-CZ01-KA204-035456)

SOFTWARE
Software pro e-learningové vzdělávání: Moodle (bezplatný a otevřený systém řízení učení)

WEBOVÁ STRÁNKA PROJEKTOVÉHO KURZU
https://moodle.kpms.cz/

DIDAKTICKÁ PRAVIDLA PRO TVORBU E-LEARNINGOVÉHO KURZU


Úvodní slovo – cílem je motivovat studenty, vzbudit v nich zvědavost. Vkládá se včetně
dalších pokynů v úvodní části každého kurzu.



Formulace cílů – cíl je definován na začátku každé kapitoly, adresujeme skupině (naučíte se,
pochopíte, budete umět, vyzkoušíte si…)
Možnosti v textu – zvýraznění klíčových slov, obrázky, hypertextové odkazy s mírou
Využívání hypertextu – umožňuje přeskakovat kapitoly, vracet se, vybírat související
informace (text se při tvorbě nemusí přepisovat, využívají se dostupné zdroje)
Multimediální komponenty – fotografie, videa, animace, mapy, díky kterým je text pestřejší a
umožňuje lepší zapamatování
Kontrolní úkoly
o řada možností (fórum, chat, test s automatickým vyhodnocováním odpovědí aj.)
o samostatné i podporující skupinovou práci, aby podpořily interakci mezi účastníky
o raději zařadit více jednoduchých úkolů než jeden obtížný
o tutor má možnost slovně hodnotit
Studijní materiály
o kratší, hutnější, srozumitelnější po obsahové stránce
o text je rovnoměrně dávkován (rozdělen na kapitoly)
o má výrazné grafické členění (upoutává pozornost)
o obsahuje krátké odstavce bez složitých souvětí a nejasných formulací
Zpětná vazba – spokojenost účastníků s kurzem
Slovníček – soubor pojmů, které úzce souvisí s obsahem kurzu
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PROFIL TUTORA/TUTORKY
Tutor/ka si může upravit svůj profil (v nabídce najdete Profil). Především doporučujeme vložit
fotografii a další informace, které napomohou účastníkům poznat svého tutora/ku.
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ÚROVNĚ KURZŮ
Kurzy jsou rozděleny do tří úrovní podle obtížnosti:
Základní úroveň
Genderový online kurz na základní úrovni genderového vzdělávání je určen pro přímé využití znalostí
v osobním a profesním rozvoji.
Doporučeno těm, kteří chtějí rozšířit své povědomí o genderově korektním a rovnoprávném
zacházení s muži a ženami.
Pokročilá úroveň
Genderový online kurz je určen těm, kteří chtějí aplikovat systém rovnosti pohlaví v jejich společnosti
či organizaci a stanovit opatření nebo koncept rovnosti žen a mužů a nediskriminace.
Doporučeno podnikatelům, konzultantům, manažerům, HR manažerům, vedoucím, vysokoškolským
studentům, technikům a profesionálům ze soukromého, státního či neziskového sektoru.
Expertní úroveň
Genderový online kurz je zaměřen na ty, kteří se zajímají o pokročilé genderové otázky, obzvláště pro
ty, kteří jsou zodpovědni za genderovou kontrolu.
Doporučeno konzultantům/konzultantkám a iniciátorům genderových auditů v soukromém, státním
či neziskovém sektoru.

Krok 1
Jděte na stránku:
https://moodle.kpms.cz/

WEBOVÁ STRÁNKA KURZU

4

JAZYK KURZŮ
Kurzy jsou dostupné v jazycích: angličtina, čeština, bulharština, portugalština.

VÝBĚR JAZYKA V MOODLU
Vyberte si jazyk, ve kterém budete v Moodlu pracovat.

Krok 2
Vyberte si jazyk

PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU

Krok 3
Přihlaste se do systému
uživatelským jménem a heslem.

Vytvořit účet si můžete sami, nebo jej vytvoří administrátor.
Každý účet může mít statut tutora nebo studenta.

V případě obtíží kontaktujte administrátora projektu Moodle na emal: sekce.talenti@kpms.
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NÁSTĚNKA
Nástěnka = stránka po přihlášení.

Krok 4
Klikněte na pruh Titulní
stránka

TITULNÍ STRÁNKA

Na titulní stránce naleznete všechny vytvořené kurzy:
* 3 kurzy v češtině

* 3 kurzy v angličtině

* 3 kurzy v bulharštině

* 3 kurzy v portugalštině
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Krok 5
Najděte si kurz, kterého jste
tutorem. Klikněte na název kurzu.

VLASTNÍ STRÁNKA KURZU
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STRUKTURA KURZU
Všechny kurzy mají jednotnou strukturu:
Cíle kurzu
Informace pro účastníky/účastnice, co budou po ukončení kurzu umět, znát.
Úvodní slovo účastníkům/účastnicím kurzu
Přivítání, základní informace o kurzu a roli tutora/tutorky.
Kapitoly
Kurzy mají obvykle 3 až 4 tématické kapitoly. Tyto kapitoly jsou očíslované následovně: 1.
Závěrečné hodnocení
Závěrečný test ověřuje celkovou znalost kurzu.
Dotazník pro účastníky kurzu
Dotazník je určen k vyjádření účastníků. Jeho cílem je zjistit, jaké je jejich hodnocení, komentáře,
doporučení ke kurzu (obsah, struktura, tutor, přehlednost).

STRUKTURA KAPITOL

Každá kapitola má základní strukturu:
Lekce – výukový text
Návrhy a příklady z praxe - tato sekce se nachází jen v některých kapitolách
Hodnocený úkol - účastník si ověří porozumění kapitole ve fóru/na chatu či
jinde.
Zdroje a doplňkové materiály/užitečné odkazy
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ÚČASTNÍCI/ÚČASTNICE
Tutor/ka vidí seznam účastníků/účastnic v kurzu.

Klikněte zde
(Účastníci), abyste
viděli seznam
účastníků/účastnic

SEZNAM ÚČASTNÍKŮ/ÚČASTNIC KURZU

Tutor/ka vidí seznam účastníků kurzu. Může být využit několika způsoby.
1) Práce se Seznamem
Zde může být využito několika funkcí. Nejdůležitější pro tutora/tutorku je Poslat zprávu.
Můžete posílat zprávu všem účastníkům/účastnicím nebo jen vybraným.
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2) Práce s Profilem účastníka/účastnice
Seznam kurzů, do kterých je
účastník přihlášen

Protokoly a informace o
činnosti
účastníka/účastnice kurzu

Informace o činnosti
účastníků/účastnic
(poznámky) diskuze)
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ROLE TUTORA/KY V E-LEARNINGU
E-learning je vzdělávací proces, ve kterém jsou v souladu s etickými principy využívány informační a
komunikační technologie. Role tutora/tutorky (= lektor/ka, učitel/ka v e-learningovém prostředí) je
však i u této formy vzdělávání nezbytná. Nestačí ovládat moderních technologie, ale je nutné také
vědět, jak pomocí těchto technologií učit.
Tutor/ka v e-learningovém kurzu především provádí studujícího vzdělávacím procesem, usnadňuje a
řídí jeho studium. Mezi hlavní činnosti tutora/ky patří:










motivovat a probudit zvědavost a fantazii studentů/studentek
při komunikaci s účastníky/účastnicemi adresovat skupině, ne jednotlivci (tj. vyzkoušíte si,
pochopíte, dozvěděli jste se, podíváme se) – účastník/účastnice e-learningu tak má pocit, že
je součástí skupiny, není tady jen on a počítač
odpovídat na otázky účastníků – nejpozději do 3 dnů reagovat na zprávy a podněty
účastníků
přečíst si vypracované úkoly a napsat na ně studentům zpětnou vazbu - jedná se o úkoly na
konci některých kapitol, které mají vést účastníka k zamyšlení. Zpětná vazba obsahuje
poděkování za aktivitu, krátké zhodnocení obsahu odpovědi.
podněcovat diskuzi v diskuzních fórech – jedná se o diskuzní fóra u některých kapitol.
Účastníci/účastnice diskuse nemusí být připojeni k internetu ve stejnou dobu. Tutor/ka
kontroluje diskuzi, oceňuje aktivitu a názory účastníků. Role tutora/ky je dávat podněty
k udržení diskuze, upřesňovat nejasnost v reakcích a podněcovat jednotlivce, kteří do diskuse
nepřispívají.
dohlížet, zda všichni účastníci pracují – kontrolovat průběžně aktivitu účastníků/účastníků
kurzu. V sekci Protokoly sledovat návštěvy jednotlivců, jejich činnosti a plnění úkolů.

11









podněcovat neaktivní účastníky/účastnice individuálně k aktivitě – studenty/studentky, kteří
jsou delší dobu nečinní kontaktovat zprávou s dotazem, jak může být tutor/ka nápomocen/a
při studiu.
připomenout účastníkům/účastnicím blížící se konec kurzu – týden před plánovaným
uzavřením kurzu upozornit zprávou na tuto skutečnost, nabídnout podporu a motivovat
k úspěšnému absolvování kurzu
připomenout po absolvování kurzu vyplnění závěrečného hodnocení – požádat
účastníky/účastnice o zpracování hodnocení studia. Zároveň upozornit, že vyplnění je
anonymní.
komunikovat se správcem kurzu v případě technických problémů – v případě technických
problémů kontaktovat správce systému Moodle: Hana Vývodová (sekce.talenti@kpms.cz).

Průvodce pro uživatele:
Hlavní stránka: https://docs.moodle.org/35/en/Main_page
Pro učitele: https://docs.moodle.org/35/en/Managing_a_Moodle_course

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory
Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
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