Дейност Чат
Модулът за дейност Чат позволява на участниците да провеждат писмено
разговор в реално време.
Чатът може да бъде еднократен или да се повтаря в определено време
ежедневно или ежеседмично. Проведеният разговор се запазва и може да бъде
показан на всички или само на потребители с права да четат запазените чат
сесии.
Чатът е особено полезен, когато участниците не могат да се срещнат на
живо за:







Редовни срещи на участници в онлайн курс, за да си обменят опит, ако се
намират на различни места.
Студент, който временно не може да посещава занятия, да разговаря с
преподавател за да не изостане.
Студенти на трудов стаж, да се съберат заедно и обсъдят своя опит
помежду си или с техния преподавател.
Малки деца, използват чат вечер, вкъщи като контролирано
(наблюдавано) навлизане в света на социалните мрежи.
Интервю с поканен събеседник от друго място с въпроси към него и
отговори.
Разговор с цел помагане на студентите да се подготвят за тест, в който
преподавател или друг участник поставя примерни въпроси.

1. Създаване на Чат
Основни
 Име на чат стая
 Въвеждащ текст
 Показване описанието на страницата на курса
Чат сесии
 Време за следващия чат
 Повтаряне на сесиите
 Пазене на миналите сесии
 Всеки може да вижда миналите сесии - Ако е "Не", само
потребители, с право "Четене на запазените чат сесии" могат да
видят запазените сесии от чата
Общи настройки на модула
 Видимост – дали да се вижда или не
 Идентификационен номер - Задаването на идентификационен
номер дава възможност за идентифициране на дейността с цел
изчисляване на оценка. Ако дейността не участва в оформянето на
оценка полето за идентификационен номер се оставя празно.
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Идентификационен номер може да се зададе и в книгата за оценки,
въпреки, че може да се редактира само на страницата за настройки
на дейността.
 Групов режим - Тази настройка има 3 възможности:
o *Без групи - Няма подгрупи,всеки е част от една голяма
общност.
o *Отделни групи - Всеки член на група може да вижда само
собствената си група, останалите са невидими.
o *Видими групи - Всеки член на група работи в своята група,
но може да вижда и други групи.
Забележка: Груповият режим, зададен на курсово ниво, е режима
по подразбиране за всички дейности в курса. Всяка дейност, която
поддържа групи, може също така да си определи собствен групов
режим, въпреки че ако груповият режим е наложен на курсово
ниво, настройките за групов режим за всяка дейност се игнорират.
 Групиране - Групирането е събиране на групи в рамките на един
курс.Ако е избрано групиране, учениците записани в съответните
групи, ще имат възможност да работят заедно.
 Достъпно само за членове на групата - Ако е поставена отметка
в това поле, дейността (или средствата) ще бъдат налични само за
ученици, записани в групите в рамките на избраното групиране.
Ограничаване на достъпа
 Разрешаване на достъпа от
 Разрешаване на достъпа до
 Условие за оценка
 User field
 Преди дейността да бъде достъпна
След като дейността е създадена, тя се появява в курса под формата на
хипервръзка. Кликвайки върху нея се отваря прозорец за писане на съобщения.
Можем да избираме между 2 интерфейса за чат –
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2. Администриране на Чат
След като сме създали Чат можем да архивираме или възстановим
дейността, да променим ролите и правата на участниците в него от панела
Настройки в лявата част на прозореца на курса.
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3. Добри практики
Въпреки по-ограничените възможности и затрудненията, които биха се
появили при няколко едновременни чат сесии, този модул също има своите
положителни страни. Добрата чат сесия изисква добър контрол и модерация.
Когато едновременно няколко участника комуникират може да се разминават
въпросите и отговорите и така да се изгуби смисъла на целия разговор.
Онлайн консултации – много удобно средство за студенти, които са
работещи или ангажирани с други дейности и не могат да посещават часовете
за консултация. Също така и за по-срамежливи студенти, които изпитват
неудобство пред преподавателя.
Групови чат сесии – когато сте създали групи за дадения курс може да
бъдат обособени отделни на чат стаи за всяка група и по този начин
участниците да комуникират помежду си.
Последна подготовка преди изпит – така студентите ще могат да
обсъдят неща, които не са успели да научат преди това.
Източник: http://docs.moodle.org/25/en/mod/chat/view
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