LECAD spletna učilnica

LECAD spletna učilnica
Spletni naslov učilnice: http://www.lecad.fs.uni-lj.si/moodle
Preko naslovne spletne strani izberemo želeni predmet, ki ga obiskujemo (1).

Slika 1: izbira želenega predmeta
Nato izpolnemo obrazec za prijavo v sistem (2). Vpišemo svoje uporabniško ime, geslo ter
pritisnemo na gumb PRIJAVA. Za prvo prijavo v sistem dobite na svoj email naslov podatke
o uporabniškem imenu in geslu. Pri prvi prijavi obvezno spremenite geslo.

Slika 2: prijava v sistem
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Sedaj se nahajamo na domači strani učilnice izbranega predmeta. Na levi strani imamo
navigacijski meni (3), kjer imamo pregled nad vsemi vajami pri predmetu.
V sredinskem polju (4) imamo prikazano vsebino predmeta, to je opis posamezne vaje ter
dokumente, ki so povezani s posamezno vajo.
Na desni strani se nahaja meni s prikazanimi aktivnostmi (5), ki se navezujejo na izbrani
predmet. Tukaj najdemo informacije o prihajajočih dogodkih, rokih oddaje domače naloge,
zadnjih novicah, kot tudi forum o predmetu.

Slika 3: spletna učilnica izbranega predmeta
Pri vsebini predmeta (4) dobimo informacije o izvajanju posamezne vaje. V kolikor se nahaja
pri posamezni vaji kak dokument za predavanja ali vaje (6), ga lahko odpremo s klikom. Če je
pri vaji tudi domača naloga, jo lahko oddate s klikom na izbrano nalogo (7). Rok oddaje
domače naloge je viden v meniju s prikazanimi aktivnostmi pod »Prihajajoči dogodki«.
Oddaja domačih nalog ter ostalih izdelkov (preverjanja znanja, seminarske naloge) poteka
enako.

Slika 4: dokumenti pri posamezni vaji
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Oddaja domače naloge, preverjanja znanja, seminarskih nalog:
Preko spletne učilnice oddamo izdelke po sledečem postopku:
- Izberemo želeno vsebino, ki jo hočemo oddati (8)
- Pridemo do novega spletnega mesta, namenjenega oddaji izdelka. Izberemo možnost
»ODDAJ NALOGO« (9)
- Izberemo datoteko, ki jo želimo oddati. Aplikacija spletne učilnice LECAD omogoča
tudi, da dokument povlečemo v polje za oddajo (10)
- Ko je dokument naložen v spletno učilnico si izberemo možnost »SHRANI
SPREMEMBE« (11) in izdelek je oddan
Spletna učilnica omogoča tudi spreminjanje oziroma posodabljanje dokumenta. Torej lahko
do zaključka oddaje dopolnjujemo izdelek na spletni strani.

Slika 5: Primer oddaje domače naloge

as. Pavel Tomšič

Ljubljana, 5.10.2015

-3-

