
STEFAN Guideline

Cílem guideline projektu STEFAN je poskytnout ucelený a přehledný dokument, který pomůže

studentům ujasnit si, jak používat platformu B-learning. Guideline bude obsahovat informace o

struktuře smíšených výukových materiálů a uživatelský manuál, jak se registrovat a používat

platformu.

Struktura vzdělávacího kurzu STEFAN

Vzdělávací materiály mohou být účinnější, pokud je pro studenty jasná jejich struktura, vzdělávací

cesta a metoda, cíl a úkoly. Smíšená výuka znamená, že se kombinují individuální a prezenční výuka.

Struktura výuky je následující:

● 1. osobní setkání tutor-účastník: 1 hodina online/osobní setkání

Cíl: představení tutora, představení projektu STEFAN, jeho cílů, struktury a představení

účastníků.

Fáze pilotního testování: lektoři požádají účastníky, aby v případě, že ve školicím materiálu

naleznou nějaké matoucí, ne zcela srozumitelné nebo nesprávné informace, nebo pokud

během pilotáže narazí na nějaké obtíže, udělali si poznámky a poskytli lektorům zpětnou

vazbu.

Probíhá individuálně s každým účastníkem

● 1. individuální výuka: účastníci projdou moduly 1-3.

Časový rámec: 5 dní

Každý modul projektu STEFAN obsahuje 3 kroky:

První krok: test nazvaný Competence Validation Tool. Účastník musí odpovědět na otázky a

po dokončení obdrží zpětnou vazbu se svým výsledkem. Cílem je změřit znalosti účastníka v

souvislosti s moduly projektu.

Druhý krok: samotný modul. Účastníci si je musí individuálně přečíst. Časový rámec pro

moduly 1-3 je 5 dní.

Třetí krok: test pro sebehodnocení. Účastníci si mohou ověřit, co se z modulu naučili.

Okamžitá zpětná vazba bude poskytnuta se správnými odpověďmi.

● Druhé osobní setkání tutor-účastník: Druhé online/osobní setkání: 1 hod.

Cíl: diskuse o prvních 3 modulech, problémy, které se vyskytly, hodnocení modulů a

platformy.

● 2. individuální výuka: účastníci procházejí moduly 4-6

Časový rámec: 5 dní

● 3. osobní setkání tutor-účastník: 1 hodina online/osobní setkání

● Cíl: diskuse o modulech 4-6, problémech, které se vyskytly, hodnocení modulů a platformy.

Online hodnocení: LP připraví velmi krátký online hodnotící dotazník.

Uživatelská příručka pro platformu STEFAN

Výuková platforma STEFAN je k dispozici na těchto webových stránkách:
https://eu4edu.eu/?paged=1&c_search=&orderby=&order=

https://eu4edu.eu/?paged=1&c_search=&orderby=&order=


Musíte kliknout na logo v levém rohu v horní části webové stránky. Poté se zobrazí dostupné kurzy v

různých jazycích.

Vyberte si jazyk a klikněte na název kurzu nebo na žluté tlačítko "zobrazit vice.



Chcete-li zahájit kurz, musíte se zaregistrovat na platformě. Nejprve tedy klikněte na žluté tlačítko

"Začít nyní".

Pokud máte registraci, můžete se přihlásit pomocí e-mailové adresy a hesla. Pokud ne, klikněte na

modrý text "zaregistrovat se" a vytvořte si účet vyplněním požadovaných údajů.



Po přidání e-mailového uživatelského jména a nastavení hesla klikněte na žluté tlačítko "Place

Order".

Vaše registrace je dokončena. Klikněte na logo v levém rohu v horní části webové stránky a poté se

vám zobrazí dostupné kurzy v různých jazycích. Vyberte si svůj jazyk a klikněte na název kurzu nebo

na žluté tlačítko "zobrazit další".



Pokud chcete začít, klikněte na "Modul 1. Time to practice" nebo na fialové tlačítko "10 questions".

Na nové stránce klikněte na tlačítko "Start".



První otázka bude viditelná. Během testu znamenají kroužky u možných odpovědí, že existuje pouze

jedna správná odpověď, čtverečky znamenají, že existuje více správných odpovědí. Kliknutím na

kolečko/čtvereček můžete mezi odpověďmi vybírat.

V dolní části stránky jsou tlačítka "Předchozí" a "Další". Kliknutím na tlačítko "Další" se můžete

přesunout na další otázku, tlačítkem "Předchozí" se můžete vrátit na předchozí otázku.



Po zodpovězení desáté otázky klikněte na tlačítko "Dokončit kvíz" v dolní části stránky.

Zobrazí se potvrzovací otázka, klikněte na "ano"



Nyní si můžete prohlédnout výsledky testů.

V dolní části stránky se opět zobrazí tlačítko "Další", na které můžete kliknout a pokračovat ve výuce.

Po dokončení testu se vám zobrazí první modul.

Pokud chcete zobrazit další snímek, musíte stisknout tlačítko ">" ve spodní části snímků. Po

dokončení kurzu můžete kliknout na tlačítko "dokončit".



Po dokončení modulu je k dispozici sebehodnotící test, který vám ukáže, co jste se z modulu naučili.



Na levé straně stránky se zobrazí testy a moduly kurzů. Pokud chcete vidět celý seznam, klikněte na

tlačítko "zobrazit další položky".



Pokud chcete odejít z učebních materiálů, můžete kliknout na " STEFAN-Kurz ekoturismu" a ocitnete

se na hlavní stránce.

Na hlavní stránce je na pravé straně tlačítko "pokračovat", po jehož kliknutí můžete pokračovat v

kurzu.

V pravém horním rohu je tlačítko "profil". Kliknutím na něj si můžete prohlédnout své zapsané,

aktivní a dokončené moduly/kurzy.



Pokud se při používání platformy setkáte s jakýmkoli problémem, neváhejte se obrátit na svého

učitele. Ten vám může poslat pokyny e-mailem prostřednictvím print screenů nebo můžete

uspořádat online schůzku, na které problémy vyřešíte.

Doufáme, že se vám náš kurz bude líbit a že pro vás bude výukový materiál zajímavý a užitečný.

Hodně štěstí!


