Вітаємо в команді викладачів That.School!

Щоб створити урок, треба отримати права викладачаю Якщо в тебе їх ще немає,
напиши листа за адресою info@that.school
1) Коли ти отримаєш права викладача, сторінка порталу буде мати трохи інший
вигляд. Вгорі з’являться посилання для управління контентом. Натисни на
слова That School ліворуч вгорі.

2) Ти перейдеш до вікна Майстерні, яке має такий вигляд:

Знайди ліворуч слово Курси й натисни на нього. Ти опинишся у вкладці
курсів.тут можна створити свій новий курс.

Натисни на цю кнопку.
Тут є різні поля. Назву курсу введи ось тут:

Опис курсу (тут можна описати мету, план, що планується вивчатись тощо)
треба написати тут.

В правому стовпчику сайдбарів є також налаштування (обери з тих, що
існують, чи створи свою категорію)

Пстав тут дві галочки (щоб з’єднання було захищеним і твій урок не зламали
потім зловмисники)

Обери собі картинку для курсу (бажано викоритовувати безкоштовні
зображення, наприклад, з сайту https://pixabay.com чи створювати самому)

Ось тут можна встановити видимість курсу. Поки курс не буде готовий,
встановлюй видимість «приватно», а не публічно.

І натискай «Оприлюднити». Готово, курс створено.
Тепер його можна подивитись за цими посиланнями

3) Тепер створимо уроки.
Ліворуч треба обрати пункт «Усі уроки» і там натиснути вгорі «Додати нове»

4) Тут такі самі поля, як і в створенні курсу.
Треба ввести назву,

Поставити номер уроку. Це наш перший урок в курсі, тому ставимо 1.

Можемо обрати, якщо хочемо, складність уроку

Обов’язково ставимо галочки безпеки

Пролистуємо трохи донизу і в опціях уроку обираємо курс, до якого буде
належати цей урок (в противному випадку урок з курсом не поєднаються).

Тепер можна урок оприлюднити

Спочатку обери видимість «приватно», бо урок порожній, натисни
«Оприлюднити» і готово.
5) Тепер треба урок наповнити.
Весь текст треба писати в цьому полі:

Це текстовий редактор. Якщо навести на кнопку курсор, можна побачити
пояснення, що ця кнопка з текстом зробить, наприклад:
Показує додаткові можливості
редагування (наприклад, зміна
кольору тексту).
Вирівнює текст
Додає таблицю
Додає спеціальний код, який робить
текст інтерактивним
В цих шорткодах
найважливішими є оці кнопки:

Toggle
Робить прихований текст. Якщо на
нього натиснути, в редакторі
з’явиться такий текст. Це просто
приклад.
[dt_sc_toggle title=" Toggle 1"]
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Morbi
hendrerit elit turpis, a porttitor tellus
sollicitudin at. Class aptent taciti
sociosqu ad litora torquent per conubia
nostra, per inceptos himenaeos.
[/dt_sc_toggle]
[dt_sc_toggle title="Toggle 2"]
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Morbi
hendrerit elit turpis, a porttitor tellus
sollicitudin at. Class aptent taciti
sociosqu ad litora torquent per conubia
nostra, per inceptos himenaeos.
[/dt_sc_toggle]
[dt_sc_toggle title="Toggle 3"]
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Morbi
hendrerit elit turpis, a porttitor tellus
sollicitudin at. Class aptent taciti
sociosqu ad litora torquent per conubia
nostra, per inceptos himenaeos.
[/dt_sc_toggle]
Нам треба його переробити
[dt_sc_toggle title="Пункт 1"]
Тут текст першого пункту
[/dt_sc_toggle]
[dt_sc_toggle title="Пункт 2"]
Тут текст другого пункту
[/dt_sc_toggle]
Потім на сторінці це матиме такий
вигляд

Якщо натиснути на плюсик,
побачимо наш текст

У цих же шорткодах знаходиться Це підказки до слова чи тексту, які
будуть відображатись принаведенні
тексту
Щоб підказку зробити, треба
натиснути на цю кнопку і обрати і
віконці налаштування

Потім в редакторі з’явиться текст
[dt_sc_tooltip position="right"
tooltip="тут моя підказка"
target="_blank"]lorem
ipsum[/dt_sc_tooltip]

Замість lorem ipsum пишемо, що
нам треба.
Потім можна просто копіювати код
до слова і після слова
[dt_sc_tooltip position="right"
tooltip="тут моя підказка"
target="_blank"]наведи сюди
мишкою[/dt_sc_tooltip]
Натиснемо Оновити і подивимось на
результат
Змінює розмір шрифту
Змінює колір шрифту
6) Додати картинку/фографію/аудіо

7) Щоб створити інтерактивні вправи до уроків, треба створити файл Н5Р Треба
пролистати до самого низу сторінку уроку і ліворуч настиснути

https://h5p.org/content-types-and-applications
Можна створювати іноерактивні відео, перзентації, сети питань і різні вправи
(вставити слово, перетягнути слово, відмітити слово тощо).
Треба назвати цю вправу. Рекомендуємо спочатку писати скорочену назву
курсу, потім номер уроку, потім назву вправи.
Треба обрати тип вправи, наприклад, презентацію. Зачекати, поки
завантажаться файли.

Додати туди свій текст, картинки, вправи.
І потім натиснути Create.
Ми отримаємо код своєї вправи

Цей текст [h5p id="377"] треба тепер вставити до тексту уроку. Можна просто
скопіювати і вставити, можна додати в уроці через кнопку

Ця інструкція містить основні пункти.
З будь-якими запитаннями звертайтесь за адресою info@that.school

