Leseenheid (‘Lesson’)
Die module vir leseenheid-aktiwiteite bied aan dosente interessante en buigsame maniere
om inhoud en praktiese aktiwiteite aan te bied. Leseenhede kan byvoorbeeld gebruik word
om ’n lineêre stel inhoudsbladsye of onderrigaktiwiteite te skep wat ’n verskeidenheid paaie
of opsies aan studente bied.
Hoe dit ook al sy, dosente kan kies om betrokkenheid te verhoog en begrip te verseker deur
verskillende soorte vrae te gebruik, byvoorbeeld veelkeusevrae, afparingsvrae en kortvrae.
Na gelang van die antwoord wat die student kies en hoe die dosent die leseenheid
ontwikkel, kan studente na die volgende bladsy vorder, na ’n vorige bladsy teruggeneem
word of met ’n heel ander weg langs begelei word.
As die leseenheid bepunt word, word die punt in die punteboek aangeteken.

Waarvoor lesse nuttig is:


vir selfbestuurde leer oor ’n nuwe onderwerp



vir scenario’s of simulasies, of oefeninge in besluitneming



vir gedifferensieerde hersiening, met verskillende stelle hersieningsvrae na gelang
van die antwoorde wat op die aanvanklike vrae verstrek is

 Stap 1:
 Stap 2:
 Stap 3: Klik op ‘Lesson’.
 Stap 4: Vul die ‘Name’- en die ‘Description’-veld vir die leseenheid in.

Geen deel van hierdie dokument mag gereproduseer of versprei word in enige vorm of op enige manier, of gestoor word
in ’n databasis of herwinning stelsel sonder die vooraf skriftelike toestemming van die Sentrum vir Leertegnologieë,
Universiteit Stellenbosch, nie.

 Stap 5: Opsies oor ‘Appearance’ is by verstek ingevou.



‘File pop’: As jy op die bladsy vir die leseenheid ’n skakel na ’n dokument toe
wil insluit sodat studente daarna kan verwys, laai dit hier.



‘Progress bar’: Merk hierdie opsie om ’n balk onderaan die bladsy te sien wat
wys hoe ver die student met die leseenheid gevorder het.



‘Display ongoing score’: Merk hierdie opsie sodat studente hulle puntetelling
kan sien terwyl hulle die leseenheid deurwerk.



‘Display left menu’: Merk hierdie opsie sodat ’n lys verskyn van die bladsye
wat die leseenheid uitmaak en studente dus kan sien wat volgende kom.



‘Minimum grade to display menu’: Merk hierdie opsie sodat studente een
keer deur die leseenheid moet werk en bepunt word voordat hulle al die
verskillende bladsye kan sien en rondblaai.



‘Slideshow’: Neem asseblief kennis dat die skyfievertoningmodus tans nie vir
Moodle 2 beskikbaar is nie.



‘Maximum number of answers’: Bepaal hoeveel antwoordblokkies dit by
verstek gaan oplewer as jy jou vraag- of inhoudsbladsy sou byvoeg.
Byvoorbeeld, as jy net ‘Waar/Vals’ gaan gebruik, sal dit twee blokkies
benodig. Dit is nie so belangrik nie, want ’n mens kan hierdie keuse op enige
tydstip verander.



‘Use default feedback’: Met hierdie opsie kan jy ’n vaste uitdrukking op die
skerm laat verskyn, ongeag wat die student se antwoord was. As jy jou eie

Geen deel van hierdie dokument mag gereproduseer of versprei word in enige vorm of op enige manier, of gestoor word
in ’n databasis of herwinning stelsel sonder die vooraf skriftelike toestemming van die Sentrum vir Leertegnologieë,
Universiteit Stellenbosch, nie.

verstekfrases vir terugvoer opgestel het (bv. ‘Mooi so, dis korrek’ en
‘Toemaar, volgende keer gaan dit beter’), sal dít wees wat verskyn. As jy nie
jou eie frases opgestel het nie, sal Moodle se verstekterugvoer vertoon word.


‘Link to next activity’: Merk hierdie opsie om vir studente ’n skakel na ’n
ander aktiwiteit te verskaf wanneer hulle aan die einde van die leseenheid
kom.

 Stap 6: ‘Availability’

 Stap 7:
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