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Hvad kommer først Moodle eller din pædagogik?
Tilføj Ressource eller Aktivitet hedder en vigtig funktion i Moodle. Ja, tak, men hvad hvis man ikke
aner hvad det betyder? Og man tænker, jeg vil bare gøre som jeg plejer: mine elever skal have nogle informationer,
når jeg har givet et teorioplæg og så skal de se en video osv. Hvordan gør jeg lige det sammen med Moodle?
Med andre ord - hvordan ønsker du Moodle skal hjælpe dine elever med at lære?
I Moodle kan du vælge mange forskellige funktioner, som kan hjælpe dine elever med at lære. Så overvej hvordan du
ønsker at undervise? Og hvordan Moodle kan hjælpe dig med det?
Ofte når vi underviser face-2-face i et klasseværelse så deler vi præsentationer og noter m.m.
Det kan du også gøre i Moodle.
Materialer/Ressourcer

Jeg vil gerne …

hvordan

Jeg vil uploade alle
mine slides og tekstdokumenter

Dele dokumenter, hand-outs, noter,
præsentationer – det som man typisk
allerede deler

Mine elever skal se
video og lytte til
podcasts

Alt der er en fil som video, lyd osv.
Kan uploades via Fil eller Etiket
ikonet, hvor du kan embedde video i
en smartplayer

ikon

Kaltura Presentation – uploade slides
med speak (kun Windows)
Kaltura Video Ressource – optage
direkte i Moodle eller uploade video
(kun Windows)
Mine elever skal læse
informationer

Du kan indsætte/skrive tekst direkte i
Moodle med en ’Webside’
eller Bog, som er et slags miniwebsted

Mine elever skal
have adgang til gode
websteder

Tjek URL for at indsætte links direkte

At dele MATERIALER eller ressourcer virker lidt statisk – blot at hente indhold og læse hvad ’andre’ har lavet.
Hvad med at skrue op for Moodles samarbejdsaktiviteter og engagere dine elever meget mere?
De viste ikoner er standard på Niels Brocks Moodle installation.
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AKTIVITETER

Jeg vil gerne …

hvordan

Mine elever skal arbejde og
lære sammen i fællesskab med
andre

Chat – er synkron og hurtig
kommunikation

ikon

Forum – dele læring og kommentere
hinanden på den lidt ’Facebookagtige’ måde
Opslagsværk – eleverne kan lave en
ordbog til et fag, og på den måde fx
repetere og hjælpe hinanden med
at lære
Wiki – et fælles dokument som
elever samarbejder i
Database – god til at alle elever er
fælles om at samle links, bøger,
billeder, data. God søgefunktion
Mine elever skal kunne kommentere
og give feedback til hinanden

Afstemning – det er sjovt at stemme
om noget :o)
Forum – forum til at diskutere, dele
og Like (rate) hinandens
kommentarer og
Feedback er en evaluering, som man
udfylder med sine egne spørgsmål fx
om kursusindhold

Mine elever skal reflektere over
deres egen progression

Det er vigtigt at reflektere over sin
læring og udvikling.
Brug fx disse objekter til det:
Undersøgelse er en evalueringsform
med forudfyldte standard spørgsmål
(minder om Feedback)

Mine elever skal evalueres og have
karakterer

Når du skal give karakter og vurdere
en elev så kan man bruge Quiz
Opgaveafleverings aktiviteten.
Brug Kaltura når elever skal aflevere
en video-opgave, som de optager
direkte i Moodle (kun Windows)
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