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TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 

Kurz: METODIK ICT 

Téma 2: Podpora využití ICT v oborových didaktikách 
v práci s digitálními technologiemi – 2. část 

Místo: Základní škola Vít ězslava Hálka Odolena Voda 
Školní 200 
http://zsodolenavoda.cz/

Termín: pátek - 17. dubna 2015 , 8:00 – 9:00 – prezence účastníků 

Stravování: celodenní. Oběd je zajištěn v nedaleké restauraci Klub, můžete vybírat 
z obědového menu. http://www.restauraceklub.cz/

Lektor:  Ing. Milan Sadil 

Informace lektora: 

Cílem příštího setkání je seznámení se s prostředím CMS Moodle. Na rozdíl od 
předchozích setkání bude více času vyhrazeno pro praktická cvičení, jež se budou 
věnovat základním principům práce se systémem tak, abyste byli schopni předložit 
případným zájemcům z řad vašich kolegů na vašich školách nástroj, který jim může 
přinést v jejich pedagogické práci nemálo výhod. Z tohoto hlediska by bylo více než 
vhodné se dopředu zamyslet nad následujícími tématy: 

• kategorie kurz ů - na jejich základě je vytvořen katalog kurzů, jehož cílem je 
snadná orientace studentů/žáků v nabídce otevřených kurzů - v případě
základních škol se může například jednat o dvě úrovně kategorií kurzů - první 
úroveň - 1. a 2. stupeň, druhá úroveň - předměty, pro které budou otevřeny 
jednotlivé kurzy    

• kurzy  - například Informatika 6.A, Zeměpis 7.B, Matematika 2. třídy 
• formát kurzu  - jedná se o organizační strukturu kurzu - typicky zdali je kurz lépe 

dělit do jednotlivých témat, popřípadě zdali je výhodnější studentům/žákům 
předkládat učivo rozdělené dle zvolené časové periody, například dle týdnů 

• otázky , které mohou sloužit k procvičení daného tématu/ověření znalosti žáků

Víceméně vše potřebné je možné vymyslet/vytvořit přímo na místě. Pokud by ale bylo 
vaší ambicí - a já pevně doufám, že ano - vytvoření funkčního základu pro vaše školy, 
pak doporučuji si s sebou přinést již konkrétní náplň výše uvedených témat: 

• kategorie kurz ů - pro představu si zde dovolím uvést příklad ze školy, kde se 
podílím na správě CMS Moodle - http://moodle.horackova.cz/, kategorie kurzů a 
názvy kurzů jsou uvedeny ve spodní části stránky 

• seznam kurz ů, u kterých je reálná šance, že budou jednou vyučovány 
prostřednictvím/za pomoci CMS Moodle - v mnoha případech to nejspíše budou 
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kurzy pro předměty, které vyučujete vy, nicméně možná se mezi vašimi kolegy 
najdou další zájemci 

• seznam obsahující jména žák ů a jejich zařazení do tříd - jedna třída je málo, 
dvě třídy se mi jeví z hlediska procvičovaných témat jako minimum 

• sada otázek  alespoň pro jeden zvolený kurz, v ideálním případě budou součástí 
této sady různé typy otázek 

 
 
 
 
 
 
Přeji, ať se Vám daří při práci s Moodle. 
 
Táňa Bagári 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakty: 
 
Táňa Bagári      Ing. Milan Sadil 
organizační zajištění kurzu    obsahová část kurzu 
E-mail: tana.bagari@kvalitaskoly.cz  sada@gaudolino.cz 
Tel.: 608 615 431 


