MOODLE ръководство за ползване от учители
по проект UUD
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Въведение
UUD е международен проект, насочен към развитие на подходящи дидактически материали за
подобряване на познаванията на експерти преподаватели в дигитални умения и на учениците
за понятието "образование за творчество и социална чувствителност на обществото за
намаляване на инвазията на пластмаси в света ". Нахлуването на пластмаса в живота ни е
оставило дълбоки рани. Всеки знае, че г-н Oрганичков и неговите роднини от България, Италия,
Литва и Испания ще ни кажат повече.
Този урок е за проекта UUD, или полезно използване на еднократните пластмаси, финансиран
от Европейската комисия.
Господин Oрганичков говори на хората, за да се повиши информираността им за нахлуването
на пластмаса в техните домакинства и общности, почвата и водите на земята.
Господин Oрганичков е розов прозорец, през който всички могат да видят какво се случва в
един проект, който ни учи как да се даде живот на някои резултати иначе много технически.
Проект UUD осигурява специалисти за обучение (треньори, мениджъри, консултанти), с
необходимите инструменти, за да се изправят пред предизвикателствата на новото общество,
определени като "нови умения за нови професии: Предвиждане и адаптиране на работата към
пазара и нуждния капацитет ". Тази стратегия подчертава ролята на ученето през целия живот,
непрекъснато адаптиране към промените и иновациите като основни поле за лични и
професионални успехи. Крайният продукт е "материали за електронно обучение", който
позволява насърчаване на иновациите и творчески решения на проблемите в среда на ПОО.
БЕЗ ПЛАСТМАСИ онлайн платформата или виртуалното пространство се основават на
платформа Moodle, адаптирана да осигури автономен метод учене, където вие сте този, който
планира обучението.
 Documents and presentations  Videoconferences  Questionnaires,  Forums, chats, messages...
You have different tools:  Relation and communication with other students and tutors  Evaluation 
Report visualisation You will be able to share information and/or “debate” about any subject linked
with the course.
Все още няма графици. Съдържанието, дидактическите материали и средства за комуникация
са достъпни чрез менюта, дейности, ресурси или модули в различни мултимедийни формати:
-

Документи и презентации
Видеоконференции
въпросници,
форуми, чатове, съобщения ...

Може да има различни инструменти:
-

връзка и комуникация с други студенти и преподаватели
Оценка
Доклад за визуализация

Вие ще бъдете в състояние да обменяте информация и / или "дебат" за всеки въпрос, свързан с
курса.

Минимални изисквания
За правилната работа на платформата, трябва да бъдат изпълнени някои минимални
изисквания. Ако не, тя не ще работи правилно в устройството, което искате да използвате
вътре.
а) трябва да имате активна интернет връзка.
б) да използвате актуализиран браузър (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox).
в) да имате потребителско име и парола за достъп до виртуална платформа.

Достъп до платформата
За достъп до PLASTICS FREE виртуалното пространство, ние трябва да отворим предварително
определен браузър в нашето устройство и да въведем следния URL адрес:
http://plasticsfree.eu/elearning/login/index.php

На началния екран на платформата трябва да използвате име на потребител и парола, която да
ви позволи да стигнете до съдържанието и функциите на виртуалното пространство.
В секцията потребител, трябва да въведете вашето потребителско име и парола, които ще
бъдат дадени от UUD администраторите.

Работа с платформата
Меню (лява страна на екрана)

От лявата страна на екрана има навигационното меню със следните инструменти:
-

HOME. Позволява да се върнете към началната страница, по всяко време.
MОЯТ ПРОФИЛ: Позволява преглеждане и редактиране на вашата лична информация и
достъп до следното съдържание:
Вижте и редактирайте профила си.
Форум. Публикации, които сте създали в течение на различни форуми, където можете

участвате.

-

Блогове
Съобщения. Достъп до съобщенията, които са изпратени и получени. Позволява
изпращане на лични съобщения до други потребители и към учителите.
Моите лични файлове. Позволява качването на файлове, изтегляне на файлове и
създаване на директории.
Баджове.
Важни събития, постигнати по течението.

Навигационна лента (горна лява част)
На разположение по всяко време, като позволява визуализиране на маршрута, обхваната от
началната страница и посетените секции. Това също така позволява да се върнете към
отделните секции, посетени преди това.

Други инструменти( дясната страна на екрана )

От дясната страна на екрана има следните инструменти:
-

Търсене на форумите. Търсене на разговори във форуми, свързани с курса.
Последни новини. Тя ви позволява да:

о имате достъп до последните новини.
о включването на нови елементи в новините.
-

Предстоящи събития: тя ви позволява да:

о Имате достъп до календара на курса.
о Включвате нови елементи.
-

Скорошна активност. Тя ви позволява да прегледате последните дейностите,
извършени по време на курса и да поиска доклад за дейността.

Създаване и управление на ресурси за обучение.
Преди всичко ние трябва да влезем в режим на редактиране. За това, в хода на курса, който
управляваме, ние кликваме върху бутон за редактиране.

Сега можем да променяме съдържанието на курса. Ние можем да се придвижваме около
наличните ресурси, редактираме или да ги премахваме и да добавяме нови. За добавяне на
нови, кликнете върху Добавяне на дадена дейност или ресурси в раздела, където искаме да
променяме.

Нов списък с ресурси

Някои от най-често срещаните са:

Задача
Позволява на преподавателя да поставя задачи, да събира и осигурява оценки и обратна
връзка. Обикновено основният инструмент за класификация на студентите.
може да поиска от участниците да качват файлове като PDF или Word документи, както и да
добавят текст и коментари към него. Това обикновено се ограничава по време, като краен срок.

Форум
Общо място за учениците и учителите да общуват. Обикновено има един
форум за всички този въпрос, но ако съдържанието е много разнообразно, форум за всяка
секция може да окаже по-полезен.

Терминологичен речник
Списък с определения. Може да има снимки и файлове, прикачени, и може да приеме
коментари от студенти или други учители.

Въпросник
Позволява учителите да създадат тестове и изпити с различни видове въпроси, включително
Избор от опции, свързване, кратък отговор или число.

Файл
Даване на файл на ученика, за да го изтегли. Обикновено е съдържание, което не може да
бъде наблюдавано директно чрез платформата, като PDF или ZIP файлове.

URL
Подобно на файл, позволява на учителя да добавите линк към друг сайт.

Оценяване на учениците: Скала
Ние можем да се създадем функция Скала за автоматизиране на оценката на студентите. След
създаване на задачите, студентът трябва да завърши, ние отиваме във настройка Скала.

Отвътре може да се провери настройката по подразбиране

Тук можем да се промени на стойността на всяка задача. Ние също така може да променим
системата за оценка чрез намиране на името на курса в тази страница (на първия ред на
таблицата) и кликване върху Редактиране.

Отвътре можем да променим сумирането на оценките (слаба, средна, най-ниската или найвисока ,и т.н.), както и вида на оценката и максималната и минималната стойност.

Проектът е финансиран от програма Еразъм + на Европейския съюз

