
 

 

Úvod: 

  

Shrnutí: 

Systém pro podporu (LMS) může být 

využit jako nástroj pro přenesení kontaktu 

mezi studentem a učitelem (a také mezi 

studenty) na novou úroveň. 

Systém pro podporu výuky je webová aplikace, 

která umožňuje podniků a vzdělávacím 

institucím tvořit, řídit, sledovat, dokumentovat, 

reportovat a pořádat eLearningové kurzy. 

Jedním z nejvíce používaných LMS je MOODLE. 

Využívají ho soukromé společnosti, nevládní 

organizace a vzdělávací instituce jako univerzity 

a střední školy. 

Red Araña si vybrala Moodle jako základ pro 

svoje online kurzy, a to z několika důvodů:  

- Moodle je open source a zdarma, 

- Je orientovaný na vzdělávání, 

- Je za ním aktivní a široká komunita, která 

je zapojena do vývoje nových funkcí a 

poskytuje potřebnou pomoc.  

 

 Tato case study je o výhodách využívání Moodle 

pro výuku celých kurzů nebo jen pro jejich část. 

To zahrnuje: nahrávání a stahování dokumentů, 

organizace fór, chatů, kvízů a dotazníků, 

zadávání a hodnocení úkolů, udělování známe 

atd.  

Všechny tyto funkce jsou ale k ničemu, pokud je 

lektor neumí používat tak, aby je využívali i 

studenti.  

 “ Pokud jde o odborné vzdělávání a přípravu 

(VET) a používání TEL, jednou z 

nejdůležitějších věcí při aplikaci nástrojů, jako je 

Moodle, není ani tak samotná technologie, ale 

to, zda učitel ví, jak s ní zacházet a zda je 

schopen efektivně komunikovat se svými 

studenty.” 

César González,  

Podnikatelský Kouč 
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Vzdělávání s podporou 
technologií: 

 Moodle během pandemie 

Moodle umožnil různým organizacím 
pokračovat ve vzdělávacím procesu i přes 
veškerá opatření proti COVID-19. 

Moodle je jedním z nejpopulárnějším nástrojem 

TEL, využívají ho jak nevládní organizace, 

vzdělávací instituce jako univerzity nebo střední 

školy. Studentům a učitelům přináší nové 

příležitosti a cesty, jak může vypadat vzdělávání. 

Red Araña organizuje fyzické i online vzdělávání 

s cílem pomáhat najít lidem práci nebo stát se 

podnikateli a vytvářet tak pracovní místa pro 

ostatní. TEL jim umožňuje flexibilní vzdělávání a 

nástroje jako Moodle vytvářejí prostředí, kde se 

může odehrávat celý proces vzdělávání jak ze 

strany učitelů, tak studentů. 

 

 Kvůli mezinárodní krizi vyvolané COVID-19 se 

radikálně změnil způsob, jak žijeme své životy, 

tedy i jak studujeme a jak pracujeme. Takže je 

dostupnost online vzdělávání ještě důležitější než 

dříve, a to Moodle umožňuje.  

Díky Moodle Red Araña mohla pokračovat 

v poskytování kurzů i během nejhorších dní 

pandemie. Během lockdownu, studenti mohli 

pokračovat ve vzdělávání se svými spolužáky a 

lektory. Mohli probíhat semináře, zkoušky, mohli 

být vydávány certifikáty a zveřejňovány výsledky 

práce studentů.   

   

 

“Moodle umožňuje studentům mít kontrolu nad 

jejich vzděláváním, nad tempem, a komunikovat 

s učiteli a ostatními studenty a využívat tak 

všechny benefity společného učení”   

    Felipe García 

Entrepreneurship Lektor 
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