Typická struktura MOOC kurzu pro projekty VOV
Poznámky










Dělení kurzu buď na týdny, nebo na témata – necháváme na volbě autora, ale očekává se, že MOOC
poběží jako skutečný kurz a proto je nutné, aby obsahoval alespoň nějaký časový rozvrh
Minimální rozsah jednoho MOOCu je 1 ECTS kredit (pokud nebylo v přihlášce uvedeno více kreditů)
Rozsah kurzu by měl cílit na 25-30 hodin celkového studijního úsilí na průměrného studenta rozděleného
do týdnů s tak, aby se během jednoho týdne od studenta očekávalo 6-8 hodin úsilí; tj. minimální délka
MOOCu je 4 týdny. Maximální doporučený rozsah jednoho kurzu je 2 kredity, tj. 8 týdnů, ale je možné
výjimečně plánovat i MOOCy v rozsahu 12 týdnů. Delší se nedoporučují.
Celkové studijní úsilí zahrnuje veškeré činnosti (ne jen sledování videí nebo čtení)
Možnost výběru buď "interaktivní H5P videa", nebo "videa s transkripty" (obojí nejde)
Jedná se o doporučenou (ukázkovou) strukturu, autor si ji může podle své úvahy (přiměřeně) upravit
Připravíme server s MOODLE s H5P

Struktura

Úvod














Představení kurzu / tématu kurzu „reklama na sebe sama“ (VIDEO)
Anotace – základní informace o kurzu (TEXT)
Cíle – co by si měl student odnést (TEXT)
Tvůrci kurzu – Jméno + příjmení + škola; o autorech eventuálně více informací (TEXT)
Klíčová slova (TEXT)
Doporučené prerekvizity (TEXT)
Doporučené zdroje (TEXT)
Pravidla pro udělení certifikátu (bude-li se udělovat) a odznaku (TEXT)
Úvodní dotazník / Co od tohoto kurzu očekáváte? (DOTAZNÍK) – informace mohou být získány již během
registrace
Osnova s doporučeným časovým harmonogramem (TEXT)
Vzájemné představení účastníků/studentů (FÓRUM – PROSTÁ DISKUSE )
Co jsou MOOCy, jak je používat (Společné pro všechny MOOCy) (ODKAZ NA VIDEO )
Specifika daného MOOCu oproti předchozímu bodu (v případě potřeby; TEXT, VIDEO )

Týden / téma 1 až N









Osvojování znalostí / Výklad
o Video (2-8 videí, délka 4–15 minut; celková délka videí cca 60 - 90 minut) s výkladem (VIDEO),
nebo
o Úvod do problematiky (krátké VIDEO) + materiály ke studiu (PŘEDNÁŠKA, H5P COURSE
PRESENTATION , KNIHA)
o Četba (TEXT, PDF, …) počet dle počtu videí
Práce studenta (ÚKOL, HP5 NĚCO PODLE POTŘEBY , ÚKOLY VE VÝKLADOVÝCH VIDEÍCH, …)
o Diskuse (zejména) mezi studenty) nad tématem, otázky k zamyšlení (FÓRUM)
o Cvičení (H5P)
o Výzkum (čtení externích materiálů, návštěva webových stránek, srovnání videí, zkoušení softwaru
apod.)
o Tvorba (tvorba dokumentů, videí apod.)
o Spolupráce (práce na wiki, blogy apod.)
Hodnotící aktivity
o Vzájemné hodnocení příspěvků
o Hodnocené příspěvky do diskuse
o Kontrolní „testík“ k ověření pochopení látky (dle potřeby, H5P QUIZ, H5P TRUE/FALSE QUESTION,
H5P DRAG THE WORDS, H5P MARK THE WORDS, H5P MULTIPLE CHOICE, H5P SUMMARY, H5P
MEMORY GAME, H5P FILL IN THE BLANKS, H5P SINGLE CHOISE SET, …)
FAQ k tématu (bude-li potřeba)
Použité zdroje (TEXT)

Závěr





Závěrečný test pro udělení certifikátu / odznaku.
Poděkování za absolvování kurzu, možnost propagace dalších MOOCů, ODZ apod. (VIDEO)
Zpětná vazba (FÓRUM, DOTAZNÍK)
Vygenerování certifikátu / odznaku o absolvování (NAJDEME NEBO VYTVOŘÍME PLUGIN)

