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TWORZENIE KURSÓW E-LEARNING DLA MOODLE. STOSOWANIE
ZEWN TRZNYCH NARZ DZI AUTORSKICH
Tworzenie kursów e-Learning dla Moodle. Stosowanie zewn trznych narz dzi autorskich
(MOODLE06). Moodle oferuje narz dzia, dzi ki którym mo na projektowa proste bardziej
one kursy e-Learning. Nie zawsze jest to jednak wystarczaj ce, takim przypadku
Prowadz cy musi si gn po zewn trzne narz dzia.
Podczas tego szkolenia rozszerzymy wiedz zwi zan tworzeniem kursów e-Learning. Prócz
standardowych narz dzi Moodle, zastosujemy narz dzia firm zewn trznych (iSpring Suite
Authoring Tool, CourseLab, Adobe Captivate). Przedyskutujemy równie temat zwi zany
zastosowaniem PowerPoint do tworzenia kursów e-Learning dla platformy Moodle.
Przeznaczenie Osoby, które chc nauczy si tworzy profesjonalne kursy dla Moodle.
Czas trwania

dzie

Cele szkolenia
Po uko czeniu szkolenia uczestnik powinien, mi dzy innymi:
Zna elementy wchodz ce sk ad kursów Moodle (np. strona, lekcja, ksi ka, folder
zawarto ci ).
Umie utworzy kurs za pomoc standardowych elementów wbudowanych platform
Zna rodzaje pyta testowych platformie Moodle.
Umie tworzy pul pyta testowych, nast pnie korzysta tych pyta
Zna narz dzia autorskie firm trzecich (iSpring Suite Authoring Tool, CourseLab, Adobe
Captivate) umie je stosowa
Program szkolenia
Wprowadzenie do szkolenia:
Uruchomienie platformy Moodle, jako Nauczyciel.
Przegl kursu, który dziemy projektowa podczas szkolenia.
Omówienie zadania, które mamy wykona
Etapy projektowania kontentu e-Learning:
Etapy tworzenia zawarto ci zdalnych kursów dla Moodle.
Przygotowanie do tworzenia e-zawarto ci (kontent):
Metodyka zwi zana tworzeniem zawarto ci kursów e-Learning (dla Moodle).
Standardy zwi zane tworzeniem instrukcji (lekcji) do szkolenia.
Jakie elementy warto doda aby szkolenie by
pe ni mobilne, ciekawe interaktywne.
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Przegl dost pnych materia ów do kursu (PDF, Word, teksty, pliki PowerPoint),
planowanie ich wykorzystania (zgodnie metodyk ).
Tworzenie zawarto ci kursu e-Leaning

Moodle:

Tworzenie nowego kursu Moodle.
Dodawanie elementu ownik (dictionary do projektowanego kursu Moodle.
Dodawanie elementu strona (page do projektowanego kursu Moodle.
Dodawanie elementu lekcja (lesson) do projektowanego kursu Moodle.
Dodawanie folderów zawarto ci (folder), wraz filmami dodatkowymi plikami.
Tworzenie testów za pomoc wbudowanego silnika Moodle:
o Rodzaje pyta testowych.
o Definiowanie puli pyta doi testów.
o Wykorzystywanie pyta
projektowanych kursach.
Modyfikacja utworzonych elementów:
o Dodawanie czy do zewn trznych stron.
o Dodawanie obrazków.
o Dodawanie filmów zaprojektowanych elementach (np. strona, lekcja).
Dodawanie plików standardzie SCORM (Sharable Content Object Reference Model),
które zosta wykonane za pomoc zewn trznych narz dzi autorskich:
o iSpring Suite np. tworzenie testów, obróbka materia ów utworzonych za
pomoc programu Microsoft PowerPoint.
o Adobe Captivate tworzenie zagnie onych elementów SCORM
projektowanym kursie PowerPoint.
o CourseLab tworzenie interaktywnego kontentu kursów e-Learning.
Tworzenie kopii zapasowej zaprojektowanego kursu Moodle.
Podsumowanie szkolenia.
Materia

szkoleniowe

uchacze otrzymuj materia

szkoleniowe

zyku polskim.
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