Manuál ovládání elearningového portálu část 1.
Elerarningový portál: elev.ajak-sokolov.cz
Na úvodní stránce portálu,
naleznete v pravém horním
rohu odkaz pro přihlášení
Po zadání se zobrazí základní
login, do kterého zadáte
přihlašovací údaje.

Práce v portálu:
Po přihášení se Vám zobrazí
seznam všech lekcí, které jsou k dispozici na portálu. Samozřejmě, že né všechny jsou
hned přstupné. Přístup je opatřen tzv. klíčem, který Vám sdělí lektor. Pouze lekce 1 je
přístupná bez tohoto klíče a studenti si ji mohou vyzkoušet. Na stejném principu jsou
vytvořeny i další lekce.
Každá lekce se skládá ze 7 bloků:
-

článek
gramatika
praktická cvičení
náslech
psaní
kvíz
přísloví

Každý blok obsahuje studijní materiál nebo test, případně odkaz na budoucí soubor viz
poslech. Pohyb na portálu je pouze přes odkazy, jako na každé jiné interntové stránce.
Lekce 1

Příklad:
Otevřeme studijní materiál Gramatika – „Přítomný čas prostý + frekvenční příslovce“
(klikneme na odpovídající odkaz)
Toto je otevřený studijní materiál

V horní části je základní lišta, na které se zobrazují otevřené části a tu také používáme
pro jednoduchý přechod mezi částmi lekcí a celého portálu.

Po levé straně, vidí každý student další navigační bloky viz obrázek.
OSOBY: zde se ukáže seznam osob na kurzu
ČINNOSTI:
Zde má student základní odkazy na úkoly lekce, studijní
materiály v lekci a též testy.
SPRÁVA:
Zde si student může nastavit svůj profil a prohlédnout své
známky
MOJE KURZY:
Seznam lekcí, ve kterých je uživatel přihlášen a vstoupil do
nich.

Studenti mají omezné přístupy a nemají možnost nijak
upravovat studijní materiály, testy a podobně. U určitých typů
testů mohou nahrávat soubory do portálu a též přímo
vypisovat správné odpovědi.
Praktická cvičení:
Zde jsou různá cvičení, různých typů. Nejčastěji je použita
„krátká tvořená odpověď“, kdy student vypisuje správnou
odopověď do určeného pole. Prosím přečtěte si vždy pozorně
doplňující informace k danému cvičení – pokud jsou uvedeny
viz obrázek.

Dalším typem úlohy je přiřazovaní z nabídky, zde je pouze jedna možnost správná.
Některé úlohy mají více správných odpovědí – kladná věta nebo záporná. Obě varianty
jsou v testech zohdedněny. Samozřejmě je psát pravopisně správně. V testech jsou
rozlišována malá a velká písmena.

Ukázka cvičení 2 v lekci 1

Některé testy mají nastavený „adaptivní režim“, to znamená, že si student ihned může
zjistit „odeslat“, zda je jeho odpověď správná či nikoli. Při zadání nesprávné odpovědi, a
využití tlačítka „odeslat“ – hned u daného úkolu, dojde k penalzaci (tak ze zatím
nastaveno)
Vyplněný test odešlete tlačíktem na konci testu „Odeslat vše a ukončit pokus“

Při ukončení práce na protálu se pouze odhlásíte a prohlížeč uzavřete.

Závěrem:
Toto je testovací provoz elerarningového protálu, prosím omluvte případné
nedostatky. 

