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E. KURSŲ RENGIMAS IR DĖSTYMAS MOODLE 1.9
PROGRAMOJE
Šiame modulyje išmoksite:


dirbti Moodle aplinkoje;



skelbti elektroninę kurso medžiagą;



rengti ir vykdyti veiklą Moodle programoje;



kurso metu organizuoti bendravimą elektroninėmis ryšių
priemonėmis;



rengti ir taikyti žinių vertinimo testus;



tvarkyti Moodle kursus.

E. mokymosi apžvalga
E. mokymosi sąvokos
E. mokymasis – mokymasis panaudojant informacines ir ryšių technologijas (IRT):

elektroninę metodinę medžiagą – tekstą, vaizdo įrašą, garso įrašą, animaciją,
modeliavimą ir pan.; kompiuterines mokymosi ir vertinimo priemones – terminų
žodynėlius, mokomuosius žaidimus, duomenų bazes, testus, kontrolinius darbus
ir pan.;

ryšių priemones – e. paštą, tiesioginius pokalbius internete, forumus,
konferenciją žiniatinklyje, IP telefoniją ir pan.;

e. mokymosi sistemas – specialias kompiuterines sistemas, kurias panaudojant
galima rengti ir dėstyti e. kursus, planuoti ir organizuoti mokymo procesą; tokių
sistemų pavyzdžiai – Moodle ir Blackboard. Šios sistemos dar vadinamos
mokymosi valdymo sistemomis.
Studijų procese e. mokymuisi gali tekti įvairūs vaidmenys:

pagalba mokantis auditorijoje su dėstytoju. Visų pirma mokomasi auditorijoje, o
e. mokymosi aplinka ir metodika papildo šį metodą (teikiamos pastabos po
paskaitos, studentai registruojami konsultacijoms, skelbiami pažymiai).

mišrus mokymasis – e. mokymosi ir mokymosi auditorijoje metodai taikomi
panašiu mastu.

tik e. mokymasis – studentas niekada nesusitinka su kurso dėstytoju (jeigu toks
išvis yra). Mokomasi tik internetu.
Kai planuojamas tradicinis mokymas auditorijoje, dėstytojas pasirenka tinkamiausias
mokymo priemones (lentą, dalijamąją medžiagą, skaidres ir pan.) ir metodus (paskaitas,
seminarus, darbą grupėse ir pan.).
E. mokymosi atveju yra kur kas didesnis priemonių ir metodų pasirinkimas. Dėstytojas
turi pasirinkti geriausias priemones ir metodus, kad sukurtų veiksmingą ir patrauklų
mokymosi sprendimą.
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E. mokymasis neturėtų būti priešinamas „tradiciniam“ mokymuisi auditorijoje. Praktikoje
šie metodai dažnai derinami kartu kaip mišriojo mokymosi priemonė.

E. kurso rengimo tvarkos apžvalga
E. kurso (mokymosi sprendimo) rengėjo užduotis – parinkti geriausiai mokymosi
uždavinius atitinkančias mokymosi priemones ir metodus. Kaskart sprendimas gali būti
kitoks, nes jis priklauso nuo:
 biudžeto;
 tikslinės auditorijos;
 mokymosi uždavinių;
 laiko (skirto kursų rengimui ir dėstymui);
 techninių apribojimų;
 kurso rengimo grupės patirties ir įgūdžių;
 IT gebėjimų lygio;
 studentų skaičiaus;
 ir pan.
E. kursai iš esmės rengiami taip pat, kaip ir kita metodinė medžiaga. E. kurso rengėjas
turi suprasti kurso auditoriją, nustatyti žinių spragas ir studijų uždavinius bei parengti
mokymosi sprendimą. Šias užduotis rekomenduojama atlikti vadovaujantis ASRĮV
(analizė, sandara, rengimas, įgyvendinimas, vertinimas) mokomųjų sistemų kūrimo
modeliu.
ASRĮV modelis – populiari e. kursų rengimo sistema. Modelis apima penkis e. kursų
rengimo etapus, kurių kiekvienas priklauso nuo ankstesnio etapo rezultatų:
1)
2)
3)
4)
5)

Analizė. Ištiriama tikslinė auditorija, nustatomos žinių spragos ir pan.
Sandara. Nustatomi mokymosi uždaviniai ir forma;
Rengimas. Parengiama ir e. kurso aplinkoje patalpinama metodinė medžiaga;
Įgyvendinimas. Išplatinama metodinė medžiaga;
Vertinimas. Užtikrinama, kad uždavinys buvo įgyvendintas.

Moodle pagrindai
Moodle apžvalga
Moodle – visiems prieinama kursų tvarkymo sistema (KTS), kuria ir pavieniai dėstytojai, ir
didžiosios įmonės, ir universitetai sėkmingai naudojasi rengdami ir teikdami kursus.
Kiekvienas gali nemokamai naudotis Moodle programa ir ją atsisiųsti iš
www.moodle.org.
Moodle santrumpa reiškia „modulinę objektinę dinaminę mokymosi sistemą“. Moodle
būdingos visos svarbios kursų tvarkymo sistemos savybės:

metodinės medžiagos talpinimas ir skelbimas;

bendravimas forumuose ir pokalbių kanalais;

automatiškai įvertinami testai;

kontrolinių darbų skyrimas, gavimas ir įvertinimas;

įvertinimas ir įvertinimų apibendrinimas.
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Moodle grindžiama socialinio konstruktyvizmo filosofija. Ji paremta įsitikinimu, kad kažką
nauja išmokti lengviau pačiam įsitraukus į mokymosi procesą arba mokant kitus.
Pagal šį metodą Moodle kurse daugiausia dėmesio skiriama ne sistemoje pateikiamoms
mokymosi priemonėms. Kurso pagrindas – ne informacijos teikimas, o galimybė dalytis
mintimis ir dalyvauti mokymosi veikloje.

Prisijungimas
Moodle – žiniatinklio programa, prie kurios galima prisijungti per naršyklę. Tai reiškia,
kad reikia kompiuterio, prijungto prie interneto, ir žiniatinklio naršyklės Mozilla Firefox,
Internet Explorer.
Norėdami pradėti darbą, atidarykite naršyklę ir naršyklės laukelyje įveskite Moodle
svetainės adresą. Atsidarys pagrindinis šios svetainės puslapis.
Norėdami prisijungti, paspauskite nuorodą „Login“ (Prisijungti) viršutiniame dešiniajame
kampe ir prisijungimo lange įveskite savo vartotojo vardą ir slaptažodį.

1 pav. Moodle pagrindinis puslapis

Vartotojų vaidmenys
Moodle sistemos administratorius skiria vartotojams vaidmenis, kad kontroliuotų, kokius
veiksmus jiems leidžiama atlikti. Kiekviename kurse vartotojui gali būti skiriamas kitas
vaidmuo. Pavyzdžiui, viename kurse vartotojas gali būti dėstytojas, o kitame – studentas.
Pagrindiniai standartiniai Moodle vaidmenys yra:

svečias – jeigu kurso svečiui suteikiama galimybė prisijungti, jis gali matyti visą
kurso turinį, tačiau jam neleidžiama nieko keisti. Pavyzdžiui, svečias negali atlikti
testo, dalyvauti diskusijose arba pateikti atliktų darbų.

studentas – gali peržiūrėti kurso medžiagą, atlikti testą, pateikti atliktus darbus,
skelbti informaciją forumuose, bet negali papildyti metodinės medžiagos arba
keisti kurso turinio.

dėstytojas – papildo e. kurso metodinę medžiagą, sukuria testus, paskiria
užduotis, organizuoja mokymosi procesą ir jam vadovauja.

administratorius – keičia visuotines sistemos nuostatas, registruoja kursų
vartotojus, skelbia pranešimus, skirtus visiems sistemos vartotojams.
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Kurso aprašymas
Vartotojui sėkmingai prisijungus, Moodle svetainėje jam pateikiamas kursų, kuriuos
vartotojas rengia ir dėsto (dėstytojo vaidmuo) arba kuriuos studijuoti jis užsiregistravo
(studento vaidmuo), sąrašas. Paspaudus kurso pavadinimą, atsidaro pradinis kurso
puslapis (žr. 2 pav.).
Visų Moodle kursų pradinio puslapio struktūra ta pati – puslapio antraštė, blokai iš abiejų
pusių ir vidurinė dalis, kurioje nurodytos kurso dalys.

2 pav. Pradinis Moodle kurso puslapis

Puslapio antraštėje nurodomas kurso pavadinimas ir vartotojo duomenys. Jeigu kurso
vartotojui priskirtas dėstytojo vaidmuo, galima įjungti puslapio redagavimo veikseną
arba pakeisti vaidmenį į studento ir išbandyti kursą.
Kurso turinys matomas vidurinėje puslapio dalyje – mokymosi medžiaga ir veikla
suskirstytos į kurso dalis – temomis arba savaitėmis. Kai medžiaga papildoma, nauja
medžiaga automatiškai įtraukiama į kurso turinį.
Puslapio šonuose yra blokai, kuriuose galima greitai rasti kurso išteklius, skelbti
naujienas ir paskutinius kurso pakeitimus.
Moodle programoje naršoma ir dirbama tradiciniu žiniatinklio programai būdingu būdu –
atlikdamas pakeitimus arba veiksmus, vartotojas gali įrašyti pakeitimus arba juos
atšaukti. Jeigu tokios galimybės nėra, galima naudotis naršyklės mygtuku „Back“ (Atgal)
arba naršyti sistemoje paspaudžiant naršymo juostoje pateiktas nuorodas.

Kurso puslapio nuostatos
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Naujas e. kursas primena struktūrą, kurią reikia užpildyti atitinkamu turiniu. Pirmiausia
kursas suderinamas su dėstytojo darbo stiliumi, mokymo metodais ir kitais reikalavimais
redaguojant kurso nuostatas (žr. 3 pav.).

3 pav. Kurso puslapio nuostatų langas

Norėdami pakeisti kurso puslapio nuostatas:
1. Kurso pradinio puslapio „Administration“ (Valdymas) bloke paspauskite nuorodą
„Settings“ (Nuostatos).
2. Pakeiskite kurso puslapio nuostatas pagal poreikį (žr. toliau sąrašą).
3. Paspauskite mygtuką „Save changes“ (Išsaugoti pakeitimus).
Pagrindinės Moodle kurso puslapio nuostatos:







„Category“ (Kategorija). Sistemos administratorius paprastai nurodo, kuriai
kategorijai priskirti kursą, kad jį būtų lengviau rasti kursų sąrašuose.
„Full name“ (Visas pavadinimas). Visas kurso pavadinimas nurodomas kursų
sąrašuose ir kurso pagrindinio puslapio antraštėje.
„Short name“ (Trumpas pavadinimas). Trumpas kurso pavadinimas rodomas
Moodle naršymo juostoje.
„Summary“ (Apibendrinimas). Keli sakiniai apie kurso uždavinius, turinį ir pan.
Apibendrinimas rodomas kursų sąrašuose kartu su visu kurso pavadinimu ir
dėstytojo vardu ir pavarde.
„Format“ (Forma). Kurso savaičių skaičius, temos ir socialinė forma (žr. toliau
lentelę).
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„Number of weeks/topics“ (Savaičių / temų skaičius). Kurso dalių (savaičių arba
temų) skaičius, rodomas kurso pradiniame puslapyje. Jeigu jų skaičius mažesnis
nei konkrečiu momentu naudojamų dalių skaičius, pašalintų dalių medžiaga
išsaugoma – ji vėl bus matoma, kai dalių skaičius padidės.
„Course start date“ (Kurso pradžia). Pirma diena, kai studentai gali dalyvauti
kurse.
„Maximum upload size“ (Didžiausias išsiunčiamos informacijos kiekis).
Nurodomas didžiausias failo, kuri galima patalpinti kurso puslapyje, dydis. Jis
taikomas kurso puslapyje talpinamiems failams, forumuose skelbiamai
informacijai, vidaus el. pašto priedams ir pan.
„Course enrollable“ (Galimybė registruotis kursui). Jeigu suteikiama tokia
galimybė, studentai gali patys užsiregistruoti kursui ir pradėti mokytis.
„Groups“ (Grupės). Kurso studentai gali būti suskirstyti į dėstytojo nustatytas
grupes. Gali būti naudinga vieną kursą dėstyti kelioms studentų grupėms (pvz.,
dieninėms ir vakarinėms) arba studentus suskirstyti grupėmis, kurioms yra
skiriama atskira užduotis. Dėstytojas, peržiūrėdamas studentų pateikiamus
darbus (namų darbus, testus ir pan.), galės pasirinkti atitinkamos grupės
studentų sąrašą.
„Availability“ (Galimybė pamatyti). Jeigu atitinkamai nustatyta, studentai galės
matyti kursą kursų sąraše ir jį atsidaryti.
„Enrolment key“ (Registracijos raktas). Slaptažodis, kurį studentas turi įvesti
pirmą kartą prisijungdamas prie kurso.
„Guest Access“ (Leidimas svečiui prisijungti). Anoniminiams vartotojams
(svečiams) suteikiama galimybė prisijungti prie kurso.

Kursų formos
Moodle programoje galima rinktis tinkamiausią kurso planą pasirenkant jo formą. Kursą
galima išdėstyti chronologine tvarka savaitėmis, suskirstyti temomis arba susieti su
pagrindiniu forumu.

Savaičių skaičius. Būtina nurodyti kurso pradžią ir kurso trukmę savaitėmis.
Kiekvienai savaitei sukuriama atskira dalis, kurioje galima patalpinti kurso
medžiagą.

Temos. Būtina nurodyti temų skaičių. Kiekvienai temai sukuriama atskira dalis,
kurioje galima patalpinti kurso medžiagą. Temos paprastai prilygsta vadovėlio
skyriams. Pavyzdžiui, kiekviena dalis atitinka konkrečią kurso temą, joje
pateikiami užrašai, skaidrės, užduotys ir testai atitinkama tema.

Socialinė forma. Kursas yra sukuriamas socialinio forumo pagrindu. Ši forma
tinka mažiau formaliems kursams, kai svarbiausias yra dalyvių tarpusavio
bendravimas.

Kurso puslapio redagavimo veiksena
Norint papildyti kurso medžiagą ir veiklas, reikia įjungti redagavimo veikseną –
paspauskite mygtuką „Turn editing on“ (Įjungti redagavimą) ekrano viršutiniame
dešiniajame kampe arba atitinkamą nuorodą valdymo bloke. Atsiranda piktogramos,
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kurias naudojant galima perkelti, keisti arba pašalinti atitinkamose dalyse nurodytus
išteklius ir veiklas (žr. 4 pav.). Visi pakeitimai automatiškai įrašomi ir parodomi.

4 pav. Kurso puslapio redagavimo veiksena įjungta

Redagavimo veiksenoje naudojamos šios piktogramos:
Piktograma

Aprašymas
Slėpti / Rodyti. Rodyti elementą dalyviams arba jį paslėpti. Jeigu
medžiagą reikėtų įtraukti į kurso puslapį, tačiau šiuo metu ji neturėtų
būti matoma dalyviams, atitinkamas elementas paslepiamas.
Pašalinti elementą. Pašalinus kurso medžiagą (tinklalapius, failus ir
pan.), jos sugrąžinti nebegalima. Jeigu pašalinami blokai, juos galima
vėliau atkurti ir vėl įtraukti į kurso puslapį.
Perkelti elementą. Kurso medžiagą galima perkelti į kitą dalį (temą).
Perkelti galima ir paprasčiausiai nutempiant reikiamą elementą į kitą
vietą.
Patraukti elementą į dešinę / kairę. Galima atskirose dalyse
padidinti arba sumažinti įtrauką arba perkelti blokus į kitą puslapio
pusę.
Nustatyti atitinkamą dalį (temą) kaip einamąją. Ši dalis kurso
puslapyje bus paryškinta.
Redaguoti kurso išteklių arba veiklą.
Piktograma su vienu langu – rodyti tik šią temą. Norėdami pamatyti
visas temas, paspauskite piktogramą su dviem langais.

Redagavimo veikseną galima išjungti paspaudus mygtuką „Turn editing off“ (Išjungti
redagavimą).

Kurso ištekliai
Moodle kurso ištekliai naudojami nekintančiai informacijai skelbti, pvz., teksto žymės,
paveikslėliai, mokymosi medžiaga, failų nuorodos ir svetainės. Studentas gali tik
peržiūrėti išteklių. Jei iš studento reikalaujama daugiau (komentuoti, parašyti rašinį ir
pan.), naudojamos Moodle kurso veiklos.
Norint papildyti kurso išteklius arba veiklas, reikia įjungti kurso puslapio redagavimo
veikseną.
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Galimi šie Moodle kurso ištekliai:

Knyga. Galima sukurti kelis tinklalapius ir juos rodyti knygos formatu kartu su
turiniu. Ši priemonė pasiekiama papildomai įdiegus „Book“ (Knyga) įskiepį.

Įterpiama žymė. Kurso pagrindiniame puslapyje naudojamos žymės, kuriomis
apibūdinama ir sugrupuojama kurso medžiaga. Žymės sukuriamos HTML tekstų
rengykle; jos gali būti sudarytos iš raiškiojo teksto, paveikslėlių ir kitų tinklalapio
elementų.

Sukuriamas tekstinis puslapis. Kursas papildomas grynojo teksto puslapiu. Ji
galima naudoti programavimo kodui rodyti.

Sukuriamas tinklalapis. Kurso puslapyje sukuriamas tinklalapis. Puslapio turinys
sukuriamas WYSIWYG HTML tekstų rengykle.

Sukuriama failo arba svetainės nuoroda. Kurso failų kataloge sukuriama failo
nuoroda. Kita galimybė – susieti su vidiniu arba išoriniu tinklalapiu.

Katalogas. Parodomas kurso failų katalogo turinys. Šiuo atveju kiekvieno failo
nuorodos kurti nebūtina, tačiau failų pavadinimai turi būti aprašomojo pobūdžio
ir lengvai suprantami.
Daugiau informacijos apie tai, kaip įtraukti ir panaudoti kiekvieną ištekliaus rūšį,
pateikiama toliau.

Kurso veiklos
Moodle kurso veiklos – tai moduliai, kuriuos įtraukus į kurso puslapį, studentams
sudaromos galimybės užsiimti įvairia veikla – ruošti ir pateikti namų darbų užduotis,
dalyvauti diskusijose, atlikti testus arba užpildyti apklausos anketas ir pan.
Kurdamas veiklas, dėstytojas turi aiškiai apibrėžti kiekvienos veiklos tikslus, užduotis,
kurias studentai turi atlikti vykdydami atitinkamą veiklą, ir vertinimo kriterijus. Gavęs
atliktas studentų užduotis, dėstytojas jas turi įvertinti, parašyti studentui pažymį ir
pateikti pastabas.
Dažniausiai Moodle programoje vykdomos šios veiklos:

Apklausa. Vykdant apklausą galima naudotis numatytomis ir patikrintomis
apklausos priemonėmis, tačiau nėra galimybės sudaryti individualų klausimyną.
Norint iš individualių klausimų sudaryti klausimyną, naudojama klausimyno
priemonė .

Klausimynas. Klausimynas yra skirtas nuomonei išsiaiškinti. Naudojant šią
priemonę galima sudaryti klausimynus iš individualių klausimų.

Duomenų bazė. Pasinaudodami duomenų bazės moduliu, dėstytojas ir (arba)
studentai gali sukurti, parodyti ir virtualiai ištirti bet kokius įrašus. Įrašų formatą
ir struktūrą (įskaitant paveikslėlius, failus, URL adresus, numerius, tekstą ir pan.)
galima laisvai nustatyti.

Forumas. Tai kurso dalyvių diskusijų forma. Skelbiamą informaciją galima matyti
įvairiais formatais, prie jos galima pridėti priedus ir ją vertinti. Pranešimus taip
pat galima gauti e. paštu.

Apklausa su pasirenkamais atsakymais. Vartotojams suteikiama galimybė
organizuoti balsavimą konkrečiu klausimu arba surengti paprastą apklausą.
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Pamoka. Pamokos modulyje įvairius kurso puslapius galima sudėlioti pagal
mokymosi kelią (angl. path). Kelią nulemia studento atsakymai į kontrolinį
klausimą, pateiktą puslapio pradžioje, arba pasirenkamas atsakymas iš dėstytojo
pasiūlytų variantų.
SCORM/AICC. Į kurso puslapį įtraukiamas e. mokymosi modulis, atitinkantis
SCORM arba AICC standartą. Tokie kursai sukuriami specialiomis priemonėmis,
pvz., CourseLab, arba įsigyjami iš kursų rengėjų.
Testas. Testas sukuriamas iš klausimų banke esančių klausimų.
Pokalbis. Sinchroninis bendravimas su dėstytoju ir kitais kurso dalyviais
internetu.
Užduotis. Parengdamas užduotį, dėstytojas paskiria kurso dalyviams
individualias užduotis, pvz., pateikti rašinį, atlikti tyrimą, parengti pateiktį. Atliktą
užduotį studentas pateikia patalpindamas failą arba įrašydamas ją rašinio forma.
Dėstytojas atliktą užduotį įvertina pažymiu ir pateikia pastabas.
Sąvokų žodynėlis. Galima sudaryti sąvokų žodynėlį, kuriame pateikiami sąvokų
apibrėžtys.
Vikis (angl. Wiki). Vikis skirtas žmonėms bendradarbiaujant sudaryti
dokumentus, juos papildyti, redaguoti puslapio turinį. Tai tinkama priemonė
idėjai arba sprendimui apibrėžti ir patobulinti.

Daugiau informacijos apie tai, kaip įtraukti ir panaudoti kiekvieną veiklos rūšį, pateikiama
toliau.

Turinio papildymas
Žymės sukūrimas
Žymės – kurso ištekliai, kuriuos panaudojant galima kurso pradinį puslapį papildyti
tekstu ir paveikslėliais. Žymės naudojamos kurso išteklių ir veiklų antraštėms įrašyti arba
trumpai informuoti apie pradinį puslapį.
Norėdami sukurti žymę:
1. Paspauskite mygtuką „Turn editing on“ (Įjungti redagavimą), kad įsijungtų kurso
puslapio redagavimo veiksena.
2. Atitinkamos kurso dalies meniu „Add a resource“ (Sukurti išteklių) pasirinkite
„Insert a label“ (Įterpti žymę).
3. HTML tekstų rengyklės laukelyje „Label text“ (Žymės tekstas) įrašykite žymės turinį:
reikiamą tekstą, įterpkite paveikslėlį ir pan.
4. Paspauskite mygtuką „Save and return to course“ (Įrašyti ir grįžti į kurso puslapį).
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5 pav. Naujos žymės sukūrimas

Pastaba
Jeigu žymė naudojama kurso medžiagos antraštėms, pagal kurias ši medžiaga
klasifikuojama, kurti, kairiąją ta žyme pažymėtos medžiagos įtrauką galima padidinti
mygtukais, pažymėtais rodykle į dešinę ir į kairę.

Tekstinio puslapio sukūrimas kurso puslapyje
Tekstiniai puslapiai gali būti naudojami kurso informacijai skelbti paprastu tekstu be
specialaus formatavimo. Teksto formatavimui galima naudoti tarpus ir pastraipų
simbolius. Praktikoje tekstiniai puslapiai gali būti naudojami, jeigu reikia paskelbti
pirminį programos tekstą, pvz., HTML kodą. Kitais atvejais veiksmingesni tinklalapiai.
Norėdami sukurti naują kurso tekstinį puslapį:
1. Paspauskite „Turn editing on“ (Įjungti redagavimą), kad įsijungtų kurso puslapio
redagavimo veiksena.
2. Kurso dalies, kurioje puslapis bus sukurtas, meniu „Add a resource“ (Sukurti
išteklių) pasirinkite „Compose text page“ (Sukurti tekstinį puslapį).
3. „Adding a new Resource“ (Naujo ištekliaus sukūrimas) lango (žr. 6 pav.) laukelyje
„Name“ (Pavadinimas) įrašykite aprašomąjį puslapio pavadinimą.
4. Laukelyje „Summary“ (Apibendrinimas) įrašykite trumpą puslapio aprašymą.
5. Laukelyje „Full text“ (Visas tekstas) įrašykite puslapio tekstą.
6. Paspauskite mygtuką „Save and return to course“ (Įrašyti ir grįžti į kurso puslapį).
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6 pav. Naujo tekstinio puslapio sukūrimas

Pastaba
Puslapio pavadinimas bus matomas kurso pradiniame puslapyje kaip nuoroda. Tam, kad
studentai lengvai suprastų, kokia informacija pateikiama tame puslapyje, jo pavadinimas
turėtų būti aprašomojo pobūdžio.

Tinklalapio sukūrimas kurso puslapyje
Tinklalapis gali būti naudojamas Moodle kurso puslapio papildymui ypatingai
suformatuotu tekstu, pvz., tekstu, kuriame yra lentelės, paveikslėliai arba nuorodos.
Tinklalapio turinys sukuriamas HTML tekstų rengykle, kuria naudojantis galima pritaikyti
tipines biuro programinės įrangos (Microsoft Office Word arba OpenOffice Writer)
formatavimo priemones.
Norėdami sukurti naują kurso tinklalapį:
1. Paspauskite mygtuką „Turn editing on“ (Įjungti redagavimą), kad įsijungtų kurso
puslapio redagavimo veiksena.
2. Kurso dalies, kurioje puslapis bus sukurtas, meniu „Add a resource“ (Sukurti
išteklių) pasirinkite „Compose web page“ (Sukurti tinklalapį).
3. „Adding a new Resource“ (Naujo ištekliaus sukūrimas) lango laukelyje „Name“
(Pavadinimas) įrašykite aprašomąjį puslapio pavadinimą.
4. Laukelyje „Summary“ (Apibendrinimas) įrašykite trumpą puslapio aprašymą.
5. Laukelyje „Full text“ (Visas tekstas) HTML tekstų rengykle sukurkite puslapio turinį.
6. Paspauskite mygtuką „Save and return to course“ (Įrašyti ir grįžti į kurso puslapį).
Pastaba
Moodle HTML tekstų rengyklė neveikia naršyklėse Safari, Camino ir Opera. Tokiais
atvejais siūloma naudoti grynojo teksto rengyklę be galimybės formatuoti tekstą.
Galima naudoti šias HTML tekstų rengyklės priemones:

E. kursų rengimas ir dėstymas Moodle 1.9 programoje
Piktograma

16

Aprašymas
Šriftas
Šrifto dydis
Antraštės grupė
Pajuodintas šriftas, kursyvas, pabrauktas tekstas ir perbrauktas
tekstas
Apatinis ir viršutinis indeksas
Ištrinti Word HTML žymas iš teksto fragmento, nukopijuoto iš
Word
Panaikinti paskutinį veiksmą ir pakartoti panaikintą veiksmą
Sulyginti iš kairės, centruoti, sulyginti iš dešinės, išlyginti iš abiejų
kraštų
Rašyti tekstą iš kairės į dešinę arba iš dešinės į kairę
Suženklintas arba sunumeruotas sąrašas, sumažinti arba
padidinti įtrauką
Keisti teksto arba fono spalvą
Horizontali liniuotė, sukurti prieraišą
Sukurti nuorodą, atsieti, išjungti automatinio susiejimo funkciją
Įterpti paveikslėlį, lentelę arba jaustuką
Įterpti specialų ženklą, rasti ir pakeisti
Perjungti HTML kodą (tekstą) ir WYSIWYG veiksenas, atidaryti
tekstų rengyklę per visą ekraną

Lango nuostatos
Moodle kurso puslapyje galima nustatyti, kad tekstiniai puslapiai ir tinklalapiai būtų
atidaromi tame pačiame lange arba naujame naršyklės lange (žr. 7 pav.).
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7 pav. Lango nuostatos

Kad išteklius būtų rodomas tame pačiame lange:
1. Atidarykite ir pridėkite / atnaujinkite ištekliaus langą.
2. Dalyje „Window“ (Langas) paspauskite mygtuką „Show Advanced“ (Rodyti
papildomas nuostatas).
3. „Window“ (Langas) meniu pasirinkite „Same window“ (Tas pats langas).
4. Pažymėkite langelį „Show the course blocks“ (Rodyti kurso blokus) – kai bus
rodomas puslapio turinys, kurso pradinio puslapio šonuose taip pat bus matomi
blokai.
Kad išteklius būtų rodomas naujame naršyklės lange:
5. Atidarykite ir pridėkite / atnaujinkite ištekliaus langą.
6. Dalyje „Window“ (Langas) paspauskite mygtuką „Show Advanced“ (Rodyti
papildomas nuostatas).
7. „Window“ (Langas) meniu pasirinkite „New window“ (Naujas langas).
8. Pasirinkite reikiamas lango nuostatas.
Galima pasirinkti šias lango nuostatas:

Leisti keisti lango dydį. Pažymėjęs šį langelį, vartotojas galės keisti lango dydį
langui atsidarius. Rekomenduojama palikti šį langelį pažymėtą.

Leisti slankioti langą. Jeigu pažymėta, vartotojas galės naudotis horizontaliąja ir
vertikaliąja slankjuostėmis. Rekomenduojama palikti šį langelį pažymėtą.

Rodyti katalogo nuorodas. Pažymėjus naršyklėje bus rodomas vartotojo
adresyno įrašas arba adresyno juosta.

Rodyti adresų juostą. Jeigu nepažymėta, vartotojas nematys svetainės
URL (adreso).

Rodyti meniu juostą. Pažymėjus galima paslėpti naršyklės meniu juostą, kurioje
yra puslapio spausdinimo, priminio programos teksto peržiūros, adresyno įrašų
nustatymo ir pan. komandos.

Rodyti įrankių juostą. Naršyklės įrankių juostoje yra komandų „Forward“
(Pirmyn), „Back“ (Atgal), „Print“ (Spausdinti) ir pan. mygtukai.

Rodyti būsenos juostą. Būsenos juosta yra naršyklės lango apatinėje dalyje; ji
rodo, puslapio pakrovimo laipsnį ir tikslinį nuorodos URL adresą.

Numatytasis lango plotis ir aukštis. Galima nustatyti naujo lango dydį taip, kad
jis atitiktų susieto puslapio dydį.
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Failai, katalogai, tinklalapiai
Failų patalpinimas kurso puslapyje
Kurso rengėjas neprivalo kurti viso turinio faktinėje Moodle aplinkoje. Kompiuteryje
galima sukurti bet kokios rūšies skaitmeninį turinį, jį patalpinti Moodle kurso puslapyje ir
skelbti studentams kaip kurso išteklių. Į kurso puslapį galima įkelti Word ir PDF
dokumentus, PowerPoint pateiktis, garso ir vaizdo arba kitos rūšies failus.
Kurso puslapyje failai patalpinami dviem etapais:
1. Failas išsiunčiamas iš vietos kompiuterio į e. kurso katalogą Moodle serveryje.
2. Failas skelbiamas studentams kaip kurso ištekliaus nuoroda.
Norėdami Moodle kurso puslapyje patalpinti failą:
3. Kurso pagrindinio puslapio bloke „Administration“ (Valdymas) paspauskite nuorodą
„Files“ (Failai). Atsidaro kurso failų tvarkymo langas.
4. Paspauskite mygtuką „Upload file“ (Įkelti failą / Siųsti bylą).
5. Paspauskite mygtuką „Browse“ (Parinkti). Atsidaro dialogo langas „Choose file“
(Pasirinkti failą). Kompiuterio diske pasirinkite failą, kurį norite įkelti ir paspauskite
„Open“ (Atidaryti).
6. Paspauskite „Upload this file“ (Siųsti šį failą). Failas bus patalpintas kurso kataloge.
Kurso failų lange galima sukurti aplankus, tvarkyti ir siųsti failus. Moodle programoje
failus galima siųsti tik po vieną. Kad procesas būtų spartesnis, galima kelis failus sudėti į
suglaudintą archyvą. Archyvas išsiunčiamas ir išskleidžiamas atitinkama komanda
„Unzip“ (Išskleisti).
Sistemos administratorius nustato didžiausią leistiną failo dydį. Pamėginus išsiusti failą,
kuris yra didesnis nei nustatyta, pasirodo pranešimas apie klaidą. Jeigu kurso puslapyje
reikia patalpinti didesnius failus, būtina susisiekti su sistemos administratoriumi.
Kad studentai galėtų failą atsidaryti kurso kataloge, būtina sukurti failo nuorodą.
Norėdami kurso puslapyje sukurti failo nuorodą:
1. Paspauskite mygtuką „Turn editing on“ (Įjungti redagavimą), kad įsijungtų kurso
puslapio redagavimo veiksena.
2. Kurso dalies, kurioje sukuriamas puslapis, meniu „Add a resource“ (Sukurti išteklių)
pasirinkite „Link to file or web site“ (Susieti su failu arba svetaine).
3. Atsidaro langas „Adding a new Resource“ (Naujo ištekliaus sukūrimas) (žr. 8 pav.).
Laukelyje „Name“ (Pavadinimas) įrašykite aprašomąjį ištekliaus pavadinimą.
4. Laukelyje „Summary“ (Apibendrinimas) įrašykite trumpą failo apibūdinimą.
5. Paspauskite mygtuką „Chose or upload file...“ (Pasirinkti arba siųsti failą...).
Atsidaro failų pasirinkimo langas, kuriame rodomas kurso failų katalogas (žr. 9 pav.).
6. Raskite failą, kurio nuorodą norite sukurti. Šiame etape turi būti įmanoma patalpinti
failą kurso puslapyje paspaudus mygtuką „Upload file“ (Siųsti failą).
7. Norėdami pasirinkti failą, paspauskite nuorodą „Choose“ (Rinktis). Failo pasirinkimo
langas užsidaro, o failo pavadinimas bus automatiškai įrašytas laukelyje „Location“
(Adresas).
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8. Pasirinkite, ar failą rodyti tame pačiame ar naujame naršyklės lange.
9. Puslapio apačioje paspauskite mygtuką „Save and return to course“ (Įrašyti ir grįžti į
kurso puslapį).

8 pav. Failo nuorodos sukūrimas kurso puslapyje

9 pav. Failo pasirinkimas

Pastaba
Nuorodos pavadinimas rodomas kurso pradiniame puslapyje. Tam, kad studentai lengvai
suprastų, kokia informacija pateikiama faile, jo pavadinimas turėtų būti aprašomojo
pobūdžio.

Kurso failų katalogo nuoroda
Jeigu Moodle kurso puslapyje yra daug failų, kurie turi būti prieinami studentams,
paprasčiau sudaryti sąlygas naudotis konkrečiu kurso failų katalogu. Šiuo atveju nebūtina
sukurti nuorodos kiekvienam atskiram failui, tačiau svarbu užtikrinti, kad failų
pavadinimai būtų aprašomieji ir lengvai suprantami.
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Norėdami sukurti katalogo nuorodą:
1. Paspauskite mygtuką „Turn editing on“ (Įjungti redagavimą), kad įsijungtų
redagavimo veiksena.
2. Kurso dalies, kurioje sukuriamas puslapis, meniu „Add a resource“ (Sukurti išteklių)
pasirinkite „Display a directory“ (Rodyti katalogą).
3. Laukelyje „Name“ (Pavadinimas) įrašykite aprašomąjį ištekliaus pavadinimą (žr. 10
pav.).
4. Laukelyje „Summary“ (Apibendrinimas) įrašykite trumpą katalogo turinio aprašymą.
5. Laukelyje „Display a directory“ (Rodyti katalogą) iš sąrašo pasirinkite kurso failų
katalogą, kuriame studentai galės naršyti. Jeigu paliekama numatytoji galimybė
rinktis iš katalogo „Main files directory“ (Pagrindinis failų katalogas), studentai
galės naudotis visais kurso failais.
6. Paspauskite mygtuką „Save and return to course“ (Įrašyti ir grįžti į kurso puslapį).

10 pav. Kurso katalogo nuorodos sukūrimas

Paspaudus kurso pradiniame puslapyje pateiktą nuorodą, atsidarys katalogas, kuriame
bus matomi visi failai ir pakatalogiai. Paspaudę nuorodą, studentai galės atsidaryti bet
kurį failą ir naršyti pakatalogiuose.

Išorinių svetainių nuorodos
Norėdami sukurti išorinės svetainės nuorodą:
1. Paspauskite mygtuką „Turn editing on“ (Įjungti redagavimą), kad įsijungtų kurso
puslapio redagavimo veiksena.
2. Kurso dalies, kurioje sukuriamas puslapis, meniu „Add a resource“ (Sukurti išteklių)
pasirinkite „Link to file or web site“ (Susieti su failu arba svetaine).
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3. Atsidaro langas, kuriame sukuriamas naujas išteklius. Laukelyje „Name“
(Pavadinimas) įrašykite aprašomąjį ištekliaus pavadinimą.
4. Laukelyje „Summary“ (Apibendrinimas) įrašykite trumpą ištekliaus apibūdinimą.
5. Laukelyje „Location“ (Adresas) įrašykite svetainės adresą (URL). Jeigu norite
svetainę rasti internete, galima paspausti „Search for web page...“ (Ieškoti
tinklalapio), kad atsidarytų naujas naršyklės langas, kuriame bus rodomas Google
puslapis.
6. Puslapio apačioje paspauskite mygtuką „Save and return to course“ (Įrašyti ir grįžti į
kurso puslapį).
Galima nustatyti, kad išoriniai tinklalapiai, kaip ir Moodle programoje sukurti tekstiniai
puslapiai ir tinklalapiai, būtų rodomi tame pačiame arba naujame naršyklės lange.
Išoriniai tinklalapiai paprastai rodomi naujame naršyklės lange, kad kurso dalyvis liktų
prisijungęs prie e. kurso.

Apklausos su pasirenkamais atsakymais ir klausimynai
Apklausa su pasirenkamais atsakymais
Apklausa su pasirenkamais atsakymais (angl. Choice) – Moodle veiklos modulis, kuris
veikia kaip balsavimo įrenginys. Apklausos su pasirenkamais atsakymais modulyje
pateikiamas vienas klausimas ir keli atsakymo variantai (žr. 11 pav.). Studentas gali
pasirinkti tik vieną atsakymą. Nuostatose galima apriboti respondentų, galinčių rinktis
konkretų variantą, skaičių, pažymėti, kad atsakymai būtų anoniminiai arba matomi
kitiems studentams.

11 pav. Apklausa su pasirenkamais atsakymais, kai pateikti 2 atsakymai

Apklausą su pasirenkamais atsakymais galima panaudoti kūrybiškai – studentai gali
konkrečią dieną užsiregistruoti konsultacijai arba egzaminui, susitarti dėl automobilių
vykstant į mokyklos ekskursiją, balsuoti dėl įdomiausios kurso temos arba geriausios
pateikties.
Norėdami sukurti apklausą su pasirenkamais atsakymais:
1. Paspauskite mygtuką „Turn editing on“ (Įjungti redagavimą), kad įsijungtų kurso
puslapio redagavimo veiksena.
2. Kurso dalies, kurioje sukuriama veikla, meniu „Add an activity..“ (Sukurti veiklą...)
pasirinkite „Choice“ (Apklausa su pasirenkamais atsakymais).
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3. Atsidaro langas, kuriame sukuriamas naujas objektas. Laukelyje „Choice Name“
(Apklausos su pasirenkamais atsakymais pavadinimas) įrašykite aprašomąjį veiklos
pavadinimą.
4. Laukelyje „Choice text“ (Apklausos su pasirenkamais atsakymais tekstas) įrašykite
informaciją apie apklausą: apklausos rengimo priežastis, jos apribojimus, rezultatų
paskelbimo laiką ir būdą ir pan.
5. Pasirinkite ar „Limit the number of responses allowed“ (Apriboti atsakymų skaičių).
Jeigu pasirenkama „Allowed“ (Leidžiama), bus galima nustatyti didžiausią
respondentų, pasirinkusių atitinkamą atsakymą, skaičių.
6. Nustatykite parinktis – galimus variantus („Choice“ (Variantai)) ir atsakymų skaičiaus
apribojimus („Limit“ (Apribojimas)).
7. Jeigu reikia, nustatykite terminą, per kurį dalyviams leidžiama rinktis („Restrict
answering to this time period“ (Apriboti atsakymų pateikimo laiką)).
8. Nurodykite kitas nuostatas: ar rezultatai bus skelbiami studentams („Publish
results“ (Skelbti rezultatus)); jeigu jie skelbiami, ar rezultatai bus konfidencialūs
(„Privacy of results“ (Rezultatų privatumas)); ar galima apklausą atnaujinti.
9. Paspauskite mygtuką „Save and return to course“ (Įrašyti ir grįžti į kurso puslapį).
Sukūrus apklausą su pasirenkamais atsakymais, studentai gali pradėti balsuoti.
Atsižvelgiant į nuostatas, jie gali matyti, kokius atsakymus pasirinko kiti studentai ir tų
studentų vardus ir pavardes arba tik balsų, atiduotų už kiekvieną variantą, skaičių.
Dėstytojas visada matys, kokius atsakymus pasirinko studentai (žr. 12 pav.).

12 pav. Atsakymų apžvalga

Studentų atsakymus galima:

ištrinti – pažymėkite langelį ir pasirinkite „Delete“ (Ištrinti) iš sąrašo „With
selected“ (Su pasirinktais).

atsisiųsti ODS, Excel arba teksto formatuose.

Klausimynas
Klausimynas – tai Moodle modulis, kuriame studentai gali būti apklausiami, jiems
užduodant dėstytojo suformuluotus klausimus. Klausimynai primena testus, tačiau juose
nepateikiami teisingų ir neteisingų atsakymų variantai. Sudarant klausimynus negalima
panaudoti klausimų iš testų klausimų banko.
Pastaba
Klausimynas nėra standartinis Moodle modulis. Tam, kad ši veikla būtų įtraukta į Moodle
kurso puslapį, ją reikia atsisiųsti iš www.moodle.org ir įdiegti. Už tai atsako Moodle
sistemos administratorius.
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Pastaba
Pritaikius kitą Moodle priemonę – Apklausą – kurso puslapyje galima naudoti įvairias
standartines apklausas. Suformuluoti savo klausimus neleidžiama.

Klausimyno sukūrimas kurso puslapyje
Norėdami sukurti klausimyną:
1. Paspauskite mygtuką „Turn editing on“ (Įjungti redagavimą), kad įsijungtų kurso
puslapio redagavimo veiksena.
2. Kurso dalies, kurioje sukuriama veikla, meniu „Add an activity..“ (Sukurti veiklą...)
pasirinkite „Questionnaire“ (Klausimynas).
3. Atsidaro langas, kuriame sukuriamas naujas objektas. Laukelyje „Name“
(Pavadinimas) įrašykite aprašomąjį veiklos pavadinimą.
4. Laukelyje „Summary“ (Apibendrinimas) įrašykite studentams skirtą išsamią
informaciją apie klausimyno naudojimą: jo parengimo priežastis, atsakymų
anonimiškumą, kiek kartų galima užpildyti klausimyną, kada ir kaip bus skelbiami
rezultatai ir pan. Pateikus išsamų klausimyno aprašymą, vėliau bus išvengta
nesusipratimų ir nereikalingų diskusijų.
5. Pasirinkite ypatingas nuostatas (žr. toliau sąrašą).
6. Nustatykite, ar šioje veikloje dalyvaus kurso grupės.
7. Nustatykite, ar studentai matys šią veiklą.
8. Paspauskite mygtuką „Save and return to course“ (Įrašyti ir grįžti į kurso puslapį).
Galima nustatyti šias ypatingas klausimyno nuostatas:

Tipas. Nustatykite, ar klausimyną galima užpildyti tik vieną kartą, daug kartų
arba reguliariai (kasdien, kas savaitę arba kas mėnesį).

Respondento tipas. Anoniminis arba neanoniminis (nurodomas vardas ir
pavardė) klausimynas. Studentai gali matyti VISUS atsakymus. Kurso dalyviai
galės matyti visus atsakymus (įskaitant ir kitų kurso dalyvių atsakymus): po to,
kai užpildys klausimyną; po to, kai klausimyno pildymo laikas baigiasi; visada.

Įrašyti atsakymus / tęsti. Galimybė įrašyti atsakymus ir pabaigti pildyti
klausimyną vėliau.

Pažymys. Leidžiama įvertinti klausimynus. Jeigu pažymys už klausimyną turi būti
įrašomas studijų knygelėje, būtina nurodyti didžiausią pažymį arba vertinimo
skalę.

Turinio parinktys. Naują klausimyną galima sukurti pasinaudojant išsaugotu
šablonu arba viešu šablonu.

Klausimų įrašymas
Sukūrus klausimyną, reikia į jį įrašyti klausimus. Į klausimyną galima įtraukti šių rūšių
klausimus:

‐‐‐ Puslapio skirtukas ‐‐‐ Puslapius galima atskirti norint padalinti didelius
klausimynus į keletą ekranų.
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Žymimieji langeliai. Klausimas su keliais galimais atsakymais. Respondentai gali
pasirinkti kelis atsakymus.
Data. Respondentas turi įrašyti datą.
Išskleidžiamasis langelis. Atsakymai į klausimą parodomi išskleidžiamajame
meniu.
Rašinio langelis. Respondentas gali atsakyti į klausimą laisvai rašinio forma.
Atsakant į klausimą galima naudoti eilučių skirtukus, ilgis neribojamas.
Žymė. Tai ne klausimas, tačiau žymę galima naudoti, pvz., kaip paaiškinimą prieš
pateikiant klausimų grupę.
Skaičius. Respondentas, atsakydamas į klausimą, turi įrašyti skaičių.
Akutės. Klausimas su keliais galimais atsakymais, kai galima pasirinkti tik vieną
atsakymą.
Įvertinimas (skalėje nuo 1 iki 5). Respondentai gali įvertinti duotą teiginį N balų
skalėje (nuo 1 iki N). N vertę galima nustatyti įrašant klausimą.
Teksto langelis. Respondentas gali įrašyti trumpą, apriboto ilgio atsakymą.
Taip / Ne. Taip arba ne.

Norėdami į klausimyną įrašyti klausimą:
1. Kurso pradiniame puslapyje paspauskite klausimyno pavadinimą. Atsidaro
klausimyno peržiūros langas „View“ (Žiūrėti).
2. Paspauskite dalį „Questions“ (Klausimai).
3. Meniu „Questions“ (Klausimai) pasirinkite reikiamą klausimo tipą ir paspauskite
„Add selected question type“ (Įtraukti pasirinktą klausimo tipą).
4. Įrašykite klausimo antraštę ir kitą reikiamą informaciją ir paspauskite „Save
changes“ (Įrašyti pakeitimus).

Klausimyno tvarkymas
Sukūrus klausimyną, alternatyvias nuostatas galima koreguoti paspaudus kortelę
„Advanced settings“ (Papildomos nuostatos). Joje galima:

pakeisti klausimyno tipą – privatus, viešas arba pakartotinai naudojamas
šablonas.

pateikti papildomus nurodymus, kaip pildyti klausimyną – laukeliai „Subtitle“
(Paantraštė) ir „Additional Info“ (Papildoma informacija).

nurodyti klausimyno pateikimo sąlygas – ypatingą tinklalapį arba informaciją,
kuri parodoma pateikus apklausą – laukeliai „Confirmation URL“ (Patvirtinimo
URL) arba „Confirmation page“ (Patvirtinimo puslapis); nurodyti el. pašto
adresą, kuriuo kiekvienas užpildytas klausimynas turi būti pateikiamas – „E‐mail“
(E. paštas).
Kai studentai užpildo klausimynus, rezultatus galima pamatyti, atsisiųsti teksto formate
ir atidaryti kitose duomenų tvarkymo programose.
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Forumai ir pokalbis
Forumai
Forumai, kurie taip pat žinomi kaip diskusijų grupės, yra labai svarbi Moodle kurso
bendravimo priemonė. Jie veikia kaip pranešimų lentos, kuriose galima perskaityti kitų
dalyvių paliktus pranešimus ir į juos atsakyti (žr. 13 pav.).
Kurso forumų dalyviai gali dalyvauti asinchroninėje diskusijoje. „Asinchroninė“ reiškia
„vykstanti ne tuo pačiu metu“, t. y. nebūtina, kad visi dalyviai būtų tuo pat metu
prisijungę diskusijų svetainėje. Tuo forumai skiriasi nuo sinchroninio bendravimo, pvz.,
pokalbio, pokalbių telefonu arba dialogo akis į akį.
Asinchroninis bendravimas turi keletą svarbių pranašumų. Studentai turi galimybę gerai
apmąstyti atsakymus. Jie gali paruošti juodraščius, juos patobulinti ir tik tada paskelbti,
nesijaudindami dėl laiko. Tai itin svarbu, kai kursas dėstomas ne gimtąja studento kalba,
ir studentui sunku arba nedrąsu bendrauti.

13 pav. Forumo diskusija

Moodle forumo pranešimus galima užsisakyti. Visi nauji forumo pranešimai automatiškai
siunčiami kurso dalyviams el. paštu, jeigu jie dalyvauja tame forume. Todėl forumas yra
patogi priemonė susisiekti su visais konkretaus kurso dalyviais el. paštu.

Forumo sukūrimas
Forumą sukurti nesudėtinga; svarbiausia – pasirinkti tinkamas nuostatas. Moodle
programoje galima sukurti šių rūšių forumus:

Q ir A forumas. Šiame forume kiekvienas studentas turi paskelbti savo
atsakymus, kol neparodomi kitų studentų atsakymai. Paskelbęs pradinius
atsakymus, studentas pamatys kitų studentų pranešimus ir galės į juos atsakyti.

Kiekvienas asmuo paskelbia vieną diskusiją. Kiekvienas kurso dalyvis gali šiame
forume pradėti tik vieną temą. Tai gali būti naudinga, kai kiekvienas dalyvis turi
paskelbti savo užduotį arba klausimą. Kiekvienoje diskusijoje atsakymų skaičius
neribojamas.

Standartinis bendrojo pobūdžio forumas. Galima sukurti vieną ar kelias temas.
Kiekvienas, turintis atitinkamą leidimą, gali pradėti naują diskusiją ir skelbti
atsakymus.
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Paprasta viena diskusija. Dėstytojas gali forume sukurti tik vieną diskusiją. Tai
padeda sutelkti dėmesį į pagrindinę temą.

Norėdami sukurti forumą:
1. Paspauskite mygtuką „Turn editing on“ (Įjungti redagavimą), kad įsijungtų kurso
puslapio redagavimo veiksena.
2. Kurso dalies, kurioje sukuriama veikla, meniu „Add an activity..“ (Sukurti veiklą...)
pasirinkite „Forum“ (Forumas).
3. Atsidaro langas, kuriame sukuriamas naujas objektas (žr. 14 pav.). Laukelyje „Name“
(Pavadinimas) įrašykite aprašomąjį veiklos pavadinimą.
4. Pasirinkite forumo rūšį laukelyje „Forum type“ (Forumo rūšis).
5. Laukelyje „Forum introduction“ (Įžanga) įrašykite studentams skirtą išsamią
informaciją apie šio forumo paskirtį: kas jame bus skelbiama, kokių studentų
veiksmų tikimasi, ar skelbiami pranešimai bus vertinami ir kaip ir pan. Pateikus
išsamų aprašymą, vėliau bus išvengta nesusipratimų ir nereikalingų diskusijų.
6. Pasirinkite forumo nuostatas „General“ (Bendros):
6.1. Priversti visus užsisakyti pranešimus? Jeigu „Taip“, kiekvienam kurso dalyviui
el. paštu bus siunčiami nauji forume paskelbti pranešimai. Jeigu „Ne“, vartotojai
galės pasirinkti, ar užsisakyti forume skelbiamus pranešimus.
6.2. Sekti šį forumą? Diskusijose pažymimi neskaityti pranešimai.
6.3. Didžiausias priedo dydis. Nustatomas didžiausias prie pranešimų pridedamų
failų dydis.
7. Pasirinkite vertinimo nuostatas:
7.1. Bendras tipas. Nustatoma, kaip visi paskelbtų pranešimų įvertinimai
susumuojami į galutinį pažymį. Numatytoji nuostata „No ratings“
(Nevertinama) reiškia, kad pranešimai nėra vertinami.
7.2. Pažymys. Nurodoma vertinimo skalė.
7.3. Vertinti tik šio laiko intervalo pranešimus. Galima nustatyti, kad būtų skelbiami
tik konkrečiu laiku pateikti pranešimai ir kad studentai skirtų dėmesį tik
vėliausiems pranešimams.
8. Jeigu reikia, pasirinkite „Post threshold for blocking“ (Nustatyti blokavimo ribą).
Studentams gali būti neleidžiama skelbti daugiau pranešimų nei nustatyta
konkrečiam laikotarpiui.
9. Pasirinkite, ar šioje veikloje dalyvaus kurso grupės.
10. Nurodykite, ar forumas studentams bus matomas.
11. Paspauskite mygtuką „Save and return to course“ (Įrašyti ir grįžti į kurso puslapį).
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14 pav. Forumo sukūrimas

Forumų naudojimas
Paspaudus forumo pavadinimą, kurso pradiniame puslapyje atsidaro pagrindinis forumo
puslapis. Šio puslapio viršutiniame kairiajame kampe yra nuorodos, kuriose nurodoma,
ar vartotojas užsisakė šio forumo pranešimus, ir, jeigu leidžiama, šią būseną galima
keisti.
Lango viduryje pateikiamas forumo aprašymas. Žemiau yra mygtukas „Add a new
discussion topic“ (Sukurti naują diskusijos temą).
Norėdami pradėti naują diskusiją:
1. Pagrindiniame forumo lange paspauskite mygtuką „Add a new discussion topic“
(Sukurti naują diskusijos temą).
2. Naujame diskusijos temos lange įrašykite diskusijos temą.
3. Laukelyje „Message“ (Pranešimas) įrašykite pranešimo tekstą.
4. Jeigu forumo pranešimus galima užsisakyti, laukelyje „Subscription“ (Užsisakyti)
galima užsisakyti forumo pranešimus.
5. Laukelyje „Attachment“ (Priedas) galima pasirinkti failą, kuris bus pridėtas prie
pranešimo. Failas turi būti ne didesnės apimties nei nustatytas didžiausias forumo
failų dydis.
6. Paspauskite mygtuką „Post to forum“ (Paskelbti forume).
Ekrane pasirodys pranešimas, kad pranešimas paskelbtas forume ir kad pranešimo
autoriui skiriama 30 minučių pranešimui pataisyti. Praėjus 30 minučių, nebebus
galimybės pataisyti pranešimą, jis bus išsiųstas forumo pranešimus užsisakiusiems
vartotojams el. paštu.
Moodle programoje galima ieškoti forumo pranešimų. Paieška vienu metu vyksta
visuose forumuose. Paiešką forumuose galima atlikti dviem būdais:
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paieškos laukelyje. Laukelis yra Moodle naršymo juostoje. Jo nėra pagrindiniame
forumo puslapyje – pirmiausia reikia atidaryti forumo diskusiją.
bloke „Search Forums“ (Paieška forumuose). Bloką dėstytojas gali sukurti kurso
pradiniame puslapyje. Šiame bloke taip pat galima atlikti išplėstinę paiešką,
nurodžius išsamesnę paieškos informaciją.

Pokalbis
Moodle pokalbio modulis – paprasta sinchroninė bendravimo priemonė, kuria
naudodamiesi kurso dėstytojai ir studentai gali bendrauti tikrame laike (sinchroniškai).
Priešingai nei forumų dalyviai, pokalbių dalyviai turi būti vienu metu prisijungę prie
Moodle kurso puslapio ir prie pokalbių kanalo. Techniškai pokalbis primena tikralaikį
pokalbį Skype arba kitose programose.

Pokalbio sukūrimas kurso puslapyje
Norinti naudotis pokalbio moduliu kurso puslapyje, reikia sukurti pokalbių kanalą ir
nurodyti pokalbių seanso laiką. Galima sukurti vieną pokalbių seansą visam kursui arba
nustatyti kelis reguliariai pasikartojančius seansus.
Norėdami sukurti pokalbių seansą:
1. Paspauskite mygtuką „Turn editing on“ (Įjungti redagavimą), kad įsijungtų kurso
puslapio redagavimo veiksena.
2. Kurso dalies, kurioje sukuriama veikla, meniu „Add an activity..“ (Sukurti veiklą...)
pasirinkite „Chat“ (Pokalbis).
3. Atsidaro langas, kuriame sukuriamas naujas objektas (žr. 15 pav.). Laukelyje „Name“
(Pavadinimas) įrašykite aprašomąjį veiklos pavadinimą.
4. Laukelyje „Introduction text“ (Įžangos tekstas) įrašykite studentams skirtą išsamią
informaciją apie šio pokalbių seanso paskirtį: kokiais tikslais jis bus naudojamas, ar
dalyvauti privaloma ir pan.
5. Laukelyje „Next chat time“ (Kitas pokalbio laikas) įrašykite pirmo pokalbių seanso
laiką ir datą.
6. Pasirinkite kitas pokalbio nuostatas „General“ (Bendros):
6.1. Pasikartojantys seansai. Pasirinkite, ar seansai bus kartojami. Jeigu pasirenkama
„Don't publish any chat times“ (Neskelbti pokalbių laiko), pokalbių kanalas bus
sukurtas nenustačius konkrečių pokalbių seansų.
6.2. Įrašyti buvusius seansus. Kai pokalbių seansas baigiasi, kurį laiką galima bus
naudotis viso seanso žurnalu.
6.3. Visi gali matyti buvusius seansus. Pasirinkite, kas galės naudotis seansu žurnalu:
visi ar tik dėstytojas.
7. Pasirinkite, ar šioje veikloje dalyvaus kurso grupės.
8. Pasirinkite, ar veikla bus matoma studentams.
9. Paspauskite mygtuką „Save and return to course“ (Įrašyti ir grįžti į kurso puslapį).
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15 pav. Naujo pokalbių kanalo sukūrimas kurso puslapyje

Pokalbių naudojimas
Pokalbių kanalas visada atviras kurso dalyviams, net jeigu nurodytas pokalbių seanso
laikas (žr. 16 pav.). Moodle programoje galimybė dalyvauti pokalbiuose neribojama
atsižvelgiant į nustatytą seansų laiką. Moodle kalendoriuje sukuriami įrašai, kurie
primena apie planuojamą seanso laiką.

16 pav. Pokalbių seansas

Moodle programoje yra dviejų rūšių pokalbių kanalai:

įprastas – dažniausiai tinkamas. Norėdami įrašyti pranešimą, lango apačioje
teksto laukelyje įrašykite tekstą ir paspauskite Enter.

berėmė versija be JavaScript. Ši versija naudojama, jeigu įprasta versija neveikia
dėl techninių priežasčių. Norėdami įrašyti pranešimą, teksto laukelyje įrašykite
tekstą ir paspauskite mygtuką „Submit“ (Pateikti). Norėdami atnaujinti
pranešimų sąrašą, paspauskite mygtuką „Refresh“ (Atnaujinti).

Užduotys
Moodle užduočių modulis naudojamas atliktoms studentų užduotims gauti ir vėliau jas
vertinti. Užduotis galima pateikti bet kokiame skaitmeniniame faile – kaip paveikslėlius,
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Word dokumentus, Excel skaičiuokles, tinklalapius, nedidelius garso arba vaizdo failus ir
pan. Be to, studentai atsakymus gali pateikti raštu, atsakydami tiesiai užduoties teksto
laukelyje. Užduotis taip pat galima naudoti Moodle sistemoje registruojant pažymius už
darbus, atliktus ne Moodle aplinkoje – per paskaitas, seminarus arba praktinius
užsiėmimus.
Užduočių modulis – patogi ir veiksminga priemonė, kurią taikant gaunami kur kas
asmeniškesni ir išsamesni studentų atsakymai nei testo atveju.

Užduočių rūšys
Moodle programoje yra 4 užduočių rūšys:

Išplėstinis failų siuntimas. Studentai gali išsiųsti vieną arba kelis failus, pridėti
rašytines pastabas apie pateiktus failus arba atliktą užduotį. Dėstytojas gali
kiekvienam studentui išsiųsti vieną arba kelis failus, nustatyti užduotį arba
atsakyti studentui dėl jo pateiktos užduoties.

Tiesiogiai rašomas tekstas. Studentai pateikia užduotį užduoties pateikimo
laukelyje įrašydami atsakymo tekstą. Dėstytojas gali jį įvertinti, įrašyti pastabą ir,
jeigu reikia, įterpti pastabas ir pataisymus.

Vieno failo siuntimas. Kiekvienas studentas gali išsiųsti vieną failą, įskaitant
suglaudintus failus.

Veikla atsijungus. Naudinga, jeigu veikla vykdoma ne Moodle aplinkoje, pvz.,
testas raštu, praktinė užduotis arba atsakinėjimas į klausimus auditorijoje.
Studentas galės matyti pažymį ir dėstytojo pastabą, tačiau negalės siųsti jokių
failų.

Užduočių rengimas
Palyginti su kitomis veiklos rūšimis, užduotis galima sukurti labai greitai.
Norėdami sukurti užduotį:
1. Paspauskite mygtuką „Turn editing on“ (Įjungti redagavimą), kad įsijungtų kurso
puslapio redagavimo veiksena.
2. Kurso dalies, kurioje sukuriama veikla, meniu „Add an activity...“ (Sukurti veiklą...)
pasirinkite reikiamą užduotį.
3. Atsidaro langas, kuriame sukuriamas naujas objektas (žr. 17 pav.). Laukelyje „Name“
(Pavadinimas) įrašykite aprašomąjį veiklos pavadinimą.
4. Laukelyje „Description“ (Aprašymas) įrašykite studentams skirtą išsamią informaciją
apie šią užduotį: ką reikia atlikti, ką tiksliai pateikti ir kokiame formate, kaip bus
vertinamas darbas ir pan. Pateikus išsamų užduoties aprašymą, vėliau bus išvengta
nesusipratimų ir nereikalingų diskusijų.
5. Laukelyje „Grade“ (Pažymys) pasirinkite vertinimo skalę.
6. Jeigu reikia, nustatykite užduoties pateikimo terminą arba pažymėkite langelį
„Disable“ (Išjungti).
7. Pasirinkite, ar bus leidžiama pavėluotai pateikti užduotis.
8. Pasirinkite ypatingas užduoties nuostatas (žr. toliau lentelę).
9. Nurodykite, ar šioje veikloje dalyvaus kurso grupės.
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10. Pasirinkite, ar ši veikla studentams bus matoma.
11. Paspauskite mygtuką „Save and return to course“ (Įrašyti ir grįžti į kurso puslapį).
Sukurta užduotis bus matoma kaip nuoroda kurso pradiniame puslapyje. Ji taip pat bus
automatiškai įrašyta kurso kalendoriuje, pažymių ir būsimų įvykių bloke.

Užduotis
Išplėstinis failų
siuntimas

Ypatingos nuostatos










Tiesiogiai
rašomas
tekstas





Vieno
failo
siuntimas





Didžiausias siunčiamo failo dydis. (Didžiausią galimą dydį
nustato sistemos administratorius serverio lygmenyje.
Dėstytojas gali papildomai jį apriboti kurso lygmenyje
pasirinkdamas kurso puslapio nuostatas.)
Ar studentams leidžiama ištrinti išsiųstus failus, kol užduotis
dar neįvertinta?
Didžiausias studentų išsiunčiamų failų skaičius. Kadangi
studentai šio apribojimo nemato, rekomenduojama jį
nurodyti užduoties aprašyme.
Ar studentams leidžiama teksto laukelyje įrašyti pastabas?
Gali būti naudinga, jeigu studentas galėtų pateikti pastabas
apie naudojamus sprendimus, pažangą atliekant užduotį ir
pan.
Ar aprašymas matomas, kol užduotis dar nepateikta
studentams?
Ar dėstytojas gaus pranešimą el. paštu, kai studentas pateikia
atliktą darbą arba jį atnaujina?
Ar studentams leidžiama pakartotinai pateikti užduotį po to,
kai dėstytojas ją įvertina (kad gautų geresnį pažymį)?
Ar dėstytojas gaus pranešimą el. paštu, kai studentas pateikia
atliktą darbą arba jį atnaujina?
Ar studento pateiktas darbas bus nukopijuotas į dėstytojo
pastabų laukelį, kad dėstytojui būtų lengviau įterpti pastabas
arba pataisyti atliktą užduotį?
Ar studentui leidžiama pakartotinai pateikti užduotį po to, kai
dėstytojas ją įvertina (kad gautų geresnį pažymį)?
Ar dėstytojas gaus pranešimą el. paštu, kai studentas pateikia
atliktą darbą arba jį atnaujina?
Didžiausias siunčiamo failo dydis. (Didžiausią galimą dydį
nustato sistemos administratorius serverio lygmenyje.
Dėstytojas gali papildomai jį apriboti kurso lygmenyje
pasirinkdamas kurso puslapio nuostatas.)
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17 pav. Užduoties sukūrimas

Užduočių tvarkymas
Norėdami pamatyti studentų pateiktus darbus, paspauskite užduoties pavadinimą
pradiniame kurso puslapyje. Atsidarys langas, kuriame parodomas užduoties
pavadinimas ir aprašymas. Lango viršutiniame dešiniajame kampe yra nuoroda, kuri
parodo, kiek atliktų užduočių buvo pateikta, pvz., Žiūrėti 3 pateiktas užduotis.
Paspauskite šią nuorodą.
Atsidarys pateiktų darbų puslapis (žr. 18 pav.), kuriame informacija pateikiama lentelėje
šiuose stulpeliuose: vardas / pavardė, pažymys, pastaba, paskutinį kartą pakeista
(studentas), paskutinį kartą pakeista (dėstytojas), būklė. Sąrašą galima surikiuoti
paspaudus stulpelio antraštę. Paspaudus dar kartą, sąrašas pateikiamas atvirkštine
tvarka. Stulpelį galima paslėpti paspaudus piktogramą šalia stulpelio antraštės.

18 pav. Studentų pateiktos užduotys

Pagal numatytąsias nuostatas parodoma dešimt užduočių, tačiau šį skaičių galima
pakeisti puslapio apačioje.
Norėdami įvertinti pateiktus darbus, paspauskite nuorodą „Grade“ (Pažymys), esančią
studento pavardės eilutėje.
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Kai siunčiami failai, kiekviena užduotis nurodoma su studentų pateiktų failų nuorodomis.
Jeigu pateikti failai nėra tinklalapiai, juos reikia atidaryti atitinkamoje programoje, pvz.,
Word arba Acrobat Reader.
Kai užduoties tekstas įrašomas tiesiogiai, jis rodomas teksto laukelyje, o virš jo
parodomas teksto žodžių skaičius. Jeigu leidžiama įterpti pastabas, pateiktas tekstas
automatiškai nukopijuojamas į dėstytojo pastabų laukelį.
Kai reikia įvertinti studento darbą, pasirinkite pažymį meniu „Grade“ (Pažymys) ir į
rašykite pakeitimus paspausdami mygtukus „Save changes“ (Įrašyti pakeitimus) arba
„Save and show next“ (Įrašyti ir rodyti kitą).
Pastaba
Norėdami viename puslapyje įvertinti kelis darbus, užduočių sąrašo puslapio apačioje
pažymėkite „Allow quick grading“ (Leisti greitai įvertinti). Įrašykite pažymius ir pastabas
ir paspauskite mygtuką „Save all my feedback“ (Įrašyti visas mano pastabas), kai
baigsite rašyti pažymius.

Terminų žodynėliai ir duomenų bazės
Terminų žodynėliai
Naujo dalyko dažnai pradedama mokytis nuo svarbiausių terminų ir sąvokų. Moodle
aplinkoje šią užduotį palengvina terminų žodynėlių modulis. Terminų žodynėlis nėra vien
tik dėstytojo sudarytas terminų sąrašas su paaiškinimais. Studentams galima duoti
užduotį sukurti terminų žodynėlio įrašus, kuriuos vėliau kiti kurso dalyviai gali įvertinti ir
pateikti pastabas. Įrašus taip pat galima suskirstyti pagal kategorijas, prie jų galima
pridėti failus arba prirašyti raktinius žodžius, taip pat automatiškai susieti su atitinkamu
tekstu Moodle kurso puslapiuose.

Terminų žodynėlių sukūrimas
Kiekvieno Moodle kurso puslapyje galima sukurti vieną arba kelis terminų žodynėlius.
Norėdami sukurti terminų žodynėlį:
1. Paspauskite mygtuką „Turn editing on“ (Įjungti redagavimą), kad įsijungtų kurso
puslapio redagavimo veiksena.
2. Kurso dalies, kurioje sukuriama veikla, meniu „Add an activity..“ (Sukurti veiklą...)
pasirinkite „Glossary“ (Terminų žodynėlis).
3. Atsidaro langas, kuriame sukuriamas naujas objektas (žr. 19 pav.). Laukelyje „Name“
(Pavadinimas) įrašykite aprašomąjį veiklos pavadinimą.
4. Laukelyje „Description“ (Aprašymas) įrašykite studentams skirtą išsamią informaciją
apie šį terminų žodynėlį: kokiais tikslais jis bus naudojamas, kas sukurs įrašus, ką
studentai turi su juo daryti.
5. Pasirinkite bendrąsias terminų žodynėlio nuostatas (žr. toliau sąrašą).
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6. Dalyje „Grade“ (Pažymys) pasirinkite, ar įrašai bus vertinami. Galima nustatyti, kad
įrašus vertins tik dėstytojas arba bet kuris vartotojas.
7. Nurodykite, ar šioje veikloje dalyvaus kurso grupės.
8. Pasirinkite, ar šis išteklius studentams bus matomas.
9. Paspauskite mygtuką „Save and return to course“ (Įrašyti ir grįžti į kurso puslapį).
Ypatingos terminų žodynėlio nuostatos:

Įrašų skaičius puslapyje. Sąvokų ir apibrėžčių skaičius puslapyje, kai studentai
peržiūri terminų žodynėlį.

Terminų žodynėlio rūšis. Kurso antrinių terminų žodynėlių įrašus galima perkelti
į pagrindinį terminų žodynėlį. Gali būti tik vienas pagrindinis kurso terminų
žodynėlis.

Galima dubliuoti įrašus. Jeigu leidžiama, bus galima sukurti kelias tos pačios
sąvokos apibrėžtis.

Leisti rašyti pastabas apie įrašus. Jeigu leidžiama, studentai ir dėstytojai galės
įrašyti pastabas apie įrašus. Pastabas bus galima perskaityti paspaudus nuorodą
po apibrėžtimi.

Leisti peržiūrėti spaudinį. Jeigu leidžiama, studentai galės pasinaudoti spaudinio
peržiūros nuoroda ir lengviau atsispausdinti visą terminų žodynėlį. Nuoroda
matoma kaip spausdinimo piktograma terminų žodynėlio lango viršutiniame
dešiniajame kampe. Dėstytojai visada gali peržiūrėti spaudinį.

Automatiškai susieti terminų žodynėlio įrašus. Moodle gali automatiškai susieti
kurso puslapyje naudojamus žodžius su apibrėžtimis terminų žodynėlyje link.
Susieti žodžiai vizualiai paryškinami.

Patvirtinti pagal numatytąsias nuostatas. Jeigu studentams leidžiama papildyti
terminų žodynėlį, galima pasirinkti: nauji įrašai bus patvirtinami automatiškai ir
įtraukti į terminų žodynėlį arba kiti studentai juos pamatys tik tada, kai juos
patvirtina dėstytojai.

Pateikimo formatas. Nustatoma, kokiame formate bus matomas terminų
žodynėlis.

Rodyti nuorodą „Specialūs“. Kai vartotojai peržiūri terminų žodynėlį, jie gali iš
sąrašo pasirinkti pirmą sąvokos raidę. Nuorodoje matomi specialūs simboliai @,
#, $ ir kt.

Rodyti abėcėlę. Jeigu leidžiama, rodoma abėcėlė, pagal kurią galima pasirinkti
įrašus.

Rodyti nuorodą „Visi“. Jeigu leidžiama, vartotojai galės matyti visus įrašus
viename puslapyje.

Visada redaguoti. Jeigu leidžiama, studentai visada galės redaguoti įrašus. Jeigu
neleidžiama, įrašus redaguoti galima tik 30 minučių po jų sukūrimo.
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19 pav. Terminų žodynėlio sukūrimas

Terminų žodynėlių naudojimas
Sukūrus terminų žodynėlį, rekomenduojama į jį įtraukti keletą įrašų, kuriais studentai
galėtų naudotis kaip pavyzdžiais.
Terminų žodynėlio aprašymas matomas pagrindinio terminų žodynėlio puslapio viršuje.
Iškart po juo – paieškos laukelis. Jeigu pasirenkamas „Search full text“ (Ieškoti visame
tekste), įrašyto žodžio bus ieškoma bet kurioje teksto vietoje.
Po paieškos laukeliu yra mygtukas „Add a new entry“ (Naujas įrašas). Po juo galima
pasirinkti vieną iš 4 terminų žodynėlio įrašų parinkimo veiksenų (žr. 20 pav.):

Rinktis pagal abėcėlę. Įrašai peržiūrimi pagal pirmąją sąvokos raidę.

Rinktis pagal kategoriją. Įrašus galima sugrupuoti ir rinktis pagal kategoriją.

Rinktis pagal datą. Įrašai pasirenkami pagal paskutinio pataisymo dieną.

Rinktis pagal autorių. Jeigu studentams leidžiama sukurti įrašus, bus galima
iškart pamatyti, kas atitinkamo įrašo autorius.
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20 pav. Terminų žodynėlio įrašų parinkimas pagal abėcėlę

Puslapio viršutiniame dešiniajame kampe yra šios nuorodos:

„Import entries“ (Importuoti įrašus). Įrašus galima importuoti iš šio kurso
puslapio arba kitų kursų puslapių terminų žodynėlių.

„Export entries“ (Eksportuoti įrašus). Įrašus galima eksportuoti kaip XML teksto
failą. Failą galima naudoti įrašams importuoti į kitus terminų žodynėlius.

„Wait for approvement“ (Laukti patvirtinimo). Nuorodoje parodoma, kiek
studentų sukurtų įrašų dar nepatvirtinta.

„Print preview“ (Spaudinio peržiūra). Versija spausdinimui.
Norėdami sukurti naują terminų žodynėlio įrašą:
1. Pagrindiniame terminų žodynėlio puslapyje paspauskite mygtuką „Add a new entry“
(Sukurti naują įrašą) (žr. 21 pav.).
2. Laukelyje „Concept“ (Sąvoka) įrašykite žodį, kurį reikia apibrėžti.
3. Laukelyje „Definition“ (Apibrėžtis) įrašykite sąvokos apibrėžtį.
4. Jeigu peržiūrint pagal kategorijas („Browse by category“ (Rinktis pagal kategoriją))
kategorijos buvo apibrėžtos, jas galima susieti su sąvoka.
5. Laukelyje „Keyword(s)“ (Raktinis (‐iai) žodis (‐iai)) įrašykite sąvokos raktinius žodžius
arba sinonimus. Kiekvienoje eilutėje reikia įrašyti po vieną raktinį žodį, jų
neatskiriant kableliais.
6. Langelyje „Auto‐linking“ (Automatinis susiejimas) galima pažymėti, ar įrašas bus
automatiškai susietas su sąvoka (arba raktiniais žodžiais), kuri vartojama kurso
tekste. Galima pasirinkti susieti žodžius skiriant didžiąsias ir mažąsias raides arba
derinti tik pagal visą žodį.
7. Paspauskite mygtuką „Save and return to course“ (Įrašyti ir grįžti į kurso puslapį).
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21 pav. Naujo terminų žodynėlio įrašo sukūrimas

Automatinis susiejimas
Terminų žodynėlio įrašai automatiškai susiejami tokia tvarka: terminų žodynėlyje
sukuriamas naujas įrašas, pvz., „Moodle“. Jeigu šis terminas pavartotas kur nors kitur
kurso tekste – forume, užduotyje, tinklalapyje arba tekstiniame puslapyje, ištekliaus
aprašymo laukelyje – jis automatiškai parodomas kaip nuoroda. Paspaudus nuorodą,
atsidaro naujas iškylantysis langas, kuriame parodomas atitinkamas įrašas.
Žodžiai susiejami automatiškai, jeigu:

leidžiama sistemos lygmenyje – nustato sistemos administratorius.

automatiškai susieti leidžiama pagal terminų žodynėlio nuostatas – parametras
„Automatically link glossary entries“ (Automatiškai susieti terminų žodynėlio
įrašus).

Automatiškai susieti leidžiama konkretų įrašą arba konkrečios kategorijos įrašus.

Duomenų bazės
Duomenų bazės modulis – priemonė, kurią naudodami kurso dalyviai gali kolektyviai
sukurti ir naudoti susistemintą informaciją, kuri saugoma duomenų bazės lentelės forma
(žr. 22 pav.). Praktiškai ją galima panaudoti sudarant terminų žodynėlius, katalogus,
registracijos ir dokumentų pateikimo sistemas arba tada, kai informacija pateikiama
užpildant konkrečią formą.

E. kursų rengimas ir dėstymas Moodle 1.9 programoje

38

22 pav. Duomenų bazės įrašų sąrašo peržiūra

Duomenų bazę sudaro laukeliai ir šablonai. Laukeliai lemia, kokios rūšies duomenys bus
saugomi duomenų bazėje – tekstas, datos, failai, URL adresai ir pan. Naudojant šablonus
galima kontroliuoti, kaip bus rodomi duomenys, renkantis, peržiūrint arba taisant
duomenų bazės įrašus.
Yra 3 paprastos duomenų bazės šablonų rūšys:

Sąrašo šablonas. Galima kontroliuoti naudojamus laukelius ir jų išdėstymą
peržiūrint duomenų bazės įrašų sąrašą. Paprastai rodoma tam tikra kiekvieno
įrašo pagrindinė informacija, o išsamią informaciją galima pamatyti paspaudus
įrašą ir atidarius atitinkamo įrašo kortelę.

Vieno įrašo šablonas. Naudojamas išsamiai informacijai apie įrašą parodyti. Čia
turėtų būti matoma visa įrašyta informacija.

Įrašo sukūrimo šablonas. Nustatoma sąsajos forma, kuri naudojama sukuriant
arba redaguojant duomenų bazės įrašą.
Prieš pradedant kurti duomenų bazę, rekomenduojama gerai pagalvoti, kokie laukeliai ir
kokia tvarka bus naudojami duomenų bazėje. Todėl vėliau jums nereikės kurti naujų
laukelių.

Duomenų bazės sukūrimas
Duomenų bazė kuriama 3 etapais:
1. Kurso puslapyje įrašoma duomenų bazės veikla ir pasirenkamos reikiamos
nuostatos.
2. Nustatomi duomenų bazės laukeliai ir šablonai.
3. Į duomenų bazę įrašoma informacija – sukuriami duomenų bazės įrašai.
Norėdami kurso puslapyje sukurti duomenų bazės veiklą:
1. Paspauskite mygtuką „Turn editing on“ (Įjungti redagavimą), kad įsijungtų kurso
puslapio redagavimo veiksena.
2. Kurso dalies, kurioje sukuriama veikla, meniu „Add an activity..“ (Sukurti veiklą...)
pasirinkite „Database“ (Duomenų bazė).
3. Atsidaro langas, kuriame sukuriamas naujas objektas. Laukelyje „Name“
(Pavadinimas) įrašykite aprašomąjį veiklos pavadinimą.
4. Laukelyje „Description“ (Aprašymas) įrašykite studentams skirtą išsamią informaciją
apie šią veiklą: kokia jos paskirtis, kas sukurs įrašus, ką studentai turės daryti su šia
duomenų baze.
5. Pasirinkite duomenų bazės nuostatas „General“ (Bendros) (žr. toliau sąrašą).
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6. Nurodykite, ar šioje veikloje dalyvaus kurso grupės.
7. Pasirinkite, ar šis išteklius studentams bus matomas.
8. Paspauskite mygtuką „Save and return to course“ (Įrašyti ir grįžti į kurso puslapį).
Bendrosios duomenų bazės nuostatos:

Peržiūros ir redagavimo terminas. Laikotarpis, kai studentai gali peržiūrėti ir
redaguoti duomenų bazę.

Peržiūros terminas. Laikotarpis, kai studentai gali peržiūrėti duomenų bazę,
tačiau negali jos redaguoti.

Privalomų įrašų skaičius. Įrašų, kuriuos studentas privalo sukurti, kad veikla
būtų laikoma užbaigta, skaičius. Studentui bus parodyta, kiek dar įrašų jis turi
sukurti.

Įrašų skaičius norint peržiūrėti kitus įrašus. Įrašų, kuriuos studentas turi sukurti,
kad galėtų matyti kitų studentų sukurtus įrašus, skaičius. Jeigu studentas
nesukūrė pakankamai įrašų, jis negalės atidaryti duomenų bazės sąrašo arba
atskirų įrašų.

Didžiausias įrašų skaičius. Didžiausias įrašų skaičius, kurį pasiekus studentui
nebeleidžiama kurti naujų įrašų. Taip siekiama sutrukdyti sukurti daug
nekokybiškų įrašų.

Pastabos. Galima rašyti pastabas apie įrašus. Pastabos matomos atskiro įrašo
šablone (rodinys).

Reikia patvirtinimo? Kad įrašą galėtų matyti kiti studentai, gali būti
reikalaujama, kad jį patvirtintų atitinkamus leidimus turintis asmuo.

Leisti vertinti įrašus? Galima suteikti galimybę vertinti studentų sukurtus įrašus.

Laukelių sukūrimas
Laukelių apibrėžtys sudaro duomenų bazės struktūrą ir nulemia duomenų, kuriuos
studentai galės įrašyti, rūšį. Yra 12 duomenų bazės laukelių rūšių:

Paveikslėlis. Įkeliamas paveikslėlis iš vietos kompiuterio.

Data. Data įrašoma pasirenkant dieną, mėnesį ir metus iš meniu.

Failas. Siunčiamas bet kokios rūšies failas.

Žymimasis langelis. Galima sukurti vieną arba daugiau žymimųjų langelių.
Kiekviena eilutė laukelyje „Options“ (Parinktys) skirta atskiram žymimajam
langeliui.

Meniu. Pasirenkama vienas variantas iš išskleidžiamojo sąrašo. Kiekviena eilutė
laukelyje „Options“ (Parinktys) skirta atskirai parinkčiai.

Meniu (kelios parinktys). Iš sąrašo pasirenkamas vienas arba daugiau variantų.
Norėdami pasirinkti kelis variantus tuo pat metu paspauskite ir laikykite Ctrl arba
Shift mygtuką. Kiekviena eilutė laukelyje „Options“ (Parinktys) skirta atskirai
parinkčiai. Keli žymimieji langeliai atlieka tą pačią funkciją, tačiau kur kas
intuityviau.

Platuma / ilguma. Įrašoma geografinės vietos platuma ir ilguma. Peržiūrint įrašą,
automatiškai sukuriamos geografinių duomenų paslaugų programų, pvz., Google
Maps, Google Earth, nuorodos.

Akutės. Pasirenkamas vienas variantas iš kelių.

Skaičius. Įrašomas skaičius – teigiamas, neigiamas arba nulis.
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Teksto langelis. Įrašomas ilgesnis nei 60 ženklų tekstas ir (arba) naudojamos
teksto formatavimo priemonės (antraštės, sąrašai ir pan.).
Tekstas. Įrašomas ne ilgesnis nei 60 ženklų tekstas.
URL. Įrašomas URL adresas. Jeigu pasirenkama nuostata „Automatically link
URL“ (Automatiškai susieti URL), įrašytą nuorodą galima bus paspausti.

Norėdami sukurti duomenų bazės laukelius:
1) Paspauskite duomenų bazės pavadinimą kurso pradiniame puslapyje, ir atsidarys
pagrindinis duomenų bazės puslapis.
2) Paspauskite kortelę „Fields“ (Laukeliai).
3) Meniu „Create a new field“ (Sukurti naują laukelį) pasirinkite laukelio rūšį (žr.
23 pav.).
4) Įrašykite laukelio pavadinimą ir aprašymą. Laukelio pavadinimas naudojamas
kuriant šablonus, todėl jis turi būti unikalus ir aprašomasis, tačiau kartu
pakankamai trumpas.
5) Jeigu reikia, pridėkite / pasirinkite reikiamas nuostatas. Pavyzdžiui, Galima
nurodyti teksto langelio aukštį ir plotį.
6) Norėdami įrašyti pakeitimus, paspauskite mygtuką „Add“ (Sukurti).

23 pav. Duomenų bazės laukelių sukūrimas

Šablonų redagavimas
Sukūrus duomenų bazės laukelius, gali tekti pagal poreikį pakoreguoti šablonus, kurie
lemia, kaip duomenys bus įrašomi arba rodomi vartotojams. Kai kuriami laukeliai,
standartiniai šablonai sukuriami automatiškai, tačiau yra galimybė juos gerokai
patobulinti.
Visų duomenų bazės šablonų veikimo principas tas pats. Iš esmės šablonai yra HTML
puslapiai su papildomomis gairėmis, kurias duomenų bazės modulis pakeičia atitinkama
informacija prieš parodant puslapį.
Kai šablonas redaguojamas, jo gairės parodomos kairėje, o redaguojamas šablonas –
dešinėje. Dukart paspaudus gairę, ji pridedama prie šablono. Yra dviejų rūšių šablonų
gairės:

su dvigubais laužtiniais skliaustais ([[) – duomenų gairės. Skliaustuose esantis
žodis pakeičiamas verte arba atitinkamos formos objektu taip pat pavadintame
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duomenų bazės laukelyje. Pavyzdžiui, gairė [[name]] („vardas/pavardė“) bus
keičiama įrašu laukelyje „name“ (vardas / pavardė), pvz., John.
su dvigubu grotelių ženklu (##) – piktogramos arba nuorodos gairės. Tarp
grotelių esantis žodis pakeičiamas piktograma arba duomenų bazės modulio
veiksmų, pvz., Daugiau, Patvirtinti, Pastabos, nuoroda.

Be ypatingų gairių, šablonas redaguojamas taip pat, kaip kuriamas HTML puslapis.
Rekomenduojama kuriant puslapį naudoti nematomas lenteles, įterpti reikiamas gaires,
kad papildoma informacija būtų rodoma lentelės langeliuose.
Pakeitimai įrašomi paspaudus mygtuką „Save template“ (Įrašyti šabloną). Įrašytus
pakeitimus galima iškart patikrinti pasirinkus reikiamą duomenų bazės peržiūros
funkciją, pvz., „View list“ (Žiūrėti sąrašą) arba „View single“ (Žiūrėti po vieną).

Duomenų bazės tvarkymas
Kai laukeliai apibrėžti ir šablonai sukurti, studentai gali duomenų bazėje kurti savo įrašus.
Dėstytojo užduotis – stebėti eigą ir užtikrinti aukštą turinio kokybę. Siekdamas užtikrinti
kokybę, dėstytojas gali naudoti šias priemones:

Pastabos. Tai puiki priemonė, kuri naudojama pastabų teikimui ir studentų
skatinimui tobulinti įrašus.

Reikia patvirtinimo. Galima pateikti pastabas ir suteikti studentui galimybę
sukurti aukštos kokybės įrašą, kol jis dar nėra matomas kitiems studentams.

Pažymiai. Geriausias būdas skatinti studentus gerai atlikti užduotį.
Rekomenduojama darbą vertinti pažymiais ir kartu pateikti dėstytojo pastabas.

Išankstinės parinktys
Kad nereikėtų kaskart iš naujo nustatinėti laukelių ir šablonų, galima panaudoti
išankstines parinktis. Naudojant išankstines parinktis, duomenų bazės laukelius ir
šablonus galima įrašyti kaip vieną rinkinį ir pakartotinai panaudoti bet kurioje Moodle
svetainės vietoje. Yra viena standartinė išankstinė duomenų bazės parinktis –
paveikslėlių galerija.
Norėdami naudoti išankstinę parinktį:
1. Duomenų bazės puslapyje paspauskite kortelę „Preset“ (Išankstinė parinktis).
2. Laukelyje „Import from zip file“ (Importuoti iš suglaudinto failo) raskite ZIP failą,
esantį kompiuterio diske, ir paspauskite „Import“ (Importuoti) arba pasirinkite
pirmiau atsiųstą išankstinę parinktį.
3. Jeigu reikia, pakoreguokite laukelius ir šablonus.
Jeigu norite pasidalyti savo duomenų bazės išankstinėmis parinktimis su kitais, yra dvi
galimybės:


eksportuoti kaip ZIP failą. Vėliau jį galima importuoti į kitą Moodle kurso puslapį arba
svetainę.
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įrašyti kaip išankstinę parinktį. Išankstinė parinktis bus skelbiama visoje Moodle
svetainėje ir rodoma išankstinių parinkčių sąraše. Paskelbtą išankstinę parinktį
galima bet kada ištrinti.

Pastaba
Išankstinėse parinktyse įrašomi tik laukeliai ir šablonai. Duomenų bazės įrašai
(duomenys) neįrašomi ir neeksportuojami.

Testai
Bet kuriame mokymosi procese labai svarbu įvertinti žinias. Kadangi neįmanoma
sužinoti, kas dedasi studento galvoje, turi būti būdas studentams pademonstruoti savo
žinias ir supratimą ir parodyti, ko jie nežino ir nesupranta. Gerai parengtas testas gali
labai objektyviai parodyti tikrąją padėtį. Gaudami dėstytojo pastabas, studentai taip pat
gali pakoreguoti savo mokymąsi ir pasiekti geresnių mokslo rezultatų.
Moodle testo modulis – viena iš sudėtingiausių sistemos dalių. Jis suteikia daug įvairių
galimybių, pvz.:

parengti testus iš įvairių rūšių klausimų;

sudaryti atsitiktinius testus iš parinktų klausimų;

leisti studentams atlikti testą keliskart;

automatiškai patikrinti ir įvertinti atsakymus.
Įprasta testo rengimo tvarka:
1. Kurso puslapyje sukuriamas klausimų bankas. Jis apima galimybę:
1.1. sukurti klausimų kategorijų struktūrą;
1.2. pagal kategorijas suskirstyti testo klausimus.
2. Kurso puslapyje sukuriama testo veikla. Ji apima:
2.1. veiklos nuostatas (prieinamumas, leidžiamų mėginimų skaičius ir pan.);
2.2. galimybę į testą įtraukti klausimus iš klausimų banko.
Šie terminai yrą susiję su Moodle testais:

Klausimų bankas. Kiekviename Moodle kurse yra atskiras klausimų bankas.
Klausimai gali būti sukuriami Moodle tekstų tvarkykle arba importuojami iš failo.
Klausimus taip pat galima eksportuoti į failą ir perkelti į kitą Moodle kursą arba
redaguoti atsijungus.

Klausimų kategorijos. Kiekvienas klausimas priskiriamas konkrečiai klausimų
kategorijai. Kategorijas galima sudėlioti į medžio struktūrą. Pavyzdžiui, kategoriją
„Žemynai“ galima suskirstyti į pakategores „Europa“ ir „Australija“.

Klausimo rūšis. Moodle programoje galima naudoti tradicines klausimų rūšis:
pasirinkimas iš kelių atsakymų, teisinga/neteisinga, rašinys, atsakymų poros,
apskaičiavimas ir pan. Vertinant atsakymus galima nurodyti, kurie atsakymai yra
iš dalies teisingi. Jeigu atsakymas neteisingas per pirmą mėginimą, galima taikyti
nuobaudą.

Klausimų bankas
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Kiekvienam kursui yra sukurtas atskiras klausimų bankas, kurio klausimus galima įtraukti
į šio kurso testus.
Norėdami atidaryti kurso klausimų banką:
1. Kurso pradinio puslapio bloke „Administration“ (Valdymas) paspauskite nuorodą
„Questions“ (Klausimai).
2. Atsidaro klausimų banko langas (žr. 24 pav.). Jame galima:
2.1. peržiūrėti pasirinktos kategorijos klausimų sąrašą;
2.2. peržiūrėti, pataisyti ir ištrinti klausimą;
2.3. perkelti klausimą į kitą kategoriją;
2.4. pataisyti klausimų kategorijas.

24 pav. Testo klausimų bankas

Klausimų kategorijos
Klausimai banke yra suskirstyti pagal kategorijas – taip, kaip failai diske suskirstyti
kataloguose. Labai svarbu iš pat pradžių sukurti logišką kategorijų struktūrą, nes:

kuriant naują klausimą, reikės pasirinkti jo kategoriją;

klausimų sąrašas banke rodomas pagal kategorijas. Kai mėginama surasti
klausimą (peržiūrėti, pataisyti, įtraukti į testą ir pan.), visų pirma, reikės
pasirinkti, kokios kategorijos klausimai bus peržiūrimi;

kai į testą įtraukiami atsitiktiniai klausimai, jie pasirenkami iš nurodytos
kategorijos.
Pagal numatytąsias nuostatas yra tik viena kurso kategorija – „Default“ (Numatytoji).
Norėdami sukurti klausimo kategoriją:
1. Kurso pradinio puslapio bloke „Administration“ (Valdymas) paspauskite nuorodą
„Questions“ (Klausimai).
2. Paspauskite kortelę „Categories“ (Kategorijos).
3. Laukelyje „Parent“ (Aukštesnė kategorija) nurodykite kategoriją, kurioje pagal
hierarchiją bus sukurta nauja pakategorė. Kurso pagrindinė kategorija „Top“
(Aukščiausia) reiškia, kad kategorija bus aukščiausiame kategorijų hierarchijos
lygmenyje.
4. Laukelyje „Name“ (Pavadinimas) įrašykite trumpą kategorijos aprašymą.
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5. Laukelyje „Category info“ (Informacija apie kategoriją) įrašykite išsamesnę
informaciją apie kategoriją.
6. Paspauskite mygtuką „Add category“ (Sukurti kategoriją).
Galima aptikti šiuos su klausimų kategorijomis susijusius veiksmus:


Pakeisti aukštesnę kategoriją. Galimi būdai: Kategorijų sąraše paspauskite
kategorijos pavadinimą. Kategorijos redagavimo lange iš sąrašo pasirinkite kitą
aukštesnę kategoriją ir įrašykite pakeitimus. Kitas būdas – kategorijų sąraše
rodyklių į viršų, žemyn, į kairę ir į dešinę mygtukais pakeisti kategorijos vietą
hierarchijoje.



Ištrinti kategoriją. Kategorijų sąraše paspauskite piktogramą „Delete“ (Ištrinti).
Jeigu kategorijoje yra klausimų, programa pasiūlys juos perkelti į kitą kategoriją.

Testo klausimų rūšys
Kai pradinė klausimų kategorijų struktūra sukurta, galima pradėti kurti testo klausimus.
Moodle programoje galima naudoti šių rūšių klausimus:

Klausimas su pasirenkamu atsakymu. Atsakydamas į klausimą, studentas
renkasi iš kelių atsakymų. Į šiuos klausimus gali būti tik vienas atsakymas
(„akutės“) arba keli atsakymai (žymimieji langeliai). Už kiekvieną atsakymą
galima skirti procentinę pažymio dalį – visų už tą klausimą duodamų balų
procentinę dalį, kurios yra vertas pasirinktas atsakymas.

Klausimas, į kurį atsakoma trumpai. Atsakydamas į šį klausimą, studentas įrašo
žodį arba frazę, kuri sistemoje palyginama su dėstytojo nurodytais teisingais
atsakymais. Yra galimybė nustatyti, ar turi būti skiriamos didžiosios ir mažosios
raidės. Žvaigždutę (*) galima keliems ženklams pakeisti.

Klausimas, kurio atsakymas yra skaičius. Studento akimis toks klausimas
panašus į klausimą, į kurį atsakoma trumpai. Jie skiriasi tuo, kad atsakant į
klausimus, kurių atsakymas yra skaičius, taikoma paklaida. Pavyzdžiui, jeigu
teisingas atsakymas yra 30, o paklaida yra 5, teisingu bus laikomas bet kuris
atsakymas nuo 25 iki 35.

Teisinga / Neteisinga. Klausimas formuluojamas kaip teiginys. Studentas turi
nurodyti, ar teiginys teisingas.

Atsakymų poros. Reikia sukurti sąvokų ir jų apibrėžčių sąrašus. Studentas turi
rasti teisingą kiekvienos sąvokos apibrėžtį. Taip pat galima įtraukti ir visiškai
neteisingus atsakymus.

Klausimai, kuriuose slypi atsakymai (praleisti žodžiai). Šiuos labai lanksčius
klausimus sudaro teksto ištraukos (Moodle formate), kuriose slypi įvairūs
atsakymai, įskaitant atsakymus, iš kurių reikia pasirinkti, trumpus atsakymus ir
atsakymus skaičiais.

Atsitiktinis klausimas, į kurį atsakoma trumpai surandant teisingą atsakymą.
Studento akimis jie panašūs į klausimus, kai reikia rasti atsakymų poras.
Skirtumas tas, kad smulkesni klausimai ir atsakymai į juos atsitiktine tvarka
parenkami iš einamosios kategorijos klausimų, į kuriuos atsakoma trumpai. Yra
tik vienas teisingas atsakymas į klausimą.
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Atsitiktinis klausimas. Testo metu atsitiktinis klausimas pakeičiamas atsitiktinai
parinktu klausimu iš nurodytos klausimų kategorijos.
Apibrėžtis. Tai nėra tikras klausimas. Šiuo atveju pateikiamas tekstas (galbūt ir
diagrama), į kurį atsakyti nereikia. Šį tekstą galima panaudoti, pavyzdžiui, kaip
tam tikrą informaciją, kuri bus naudojama kitoje klausimų grupėje.
Klausimai, kurių atsakymai yra apskaičiuojami. Kai naudojami šie klausimai,
galima sukurti atskirus klausimus, kuriuose vietoj verčių nurodomi pakaitos
simboliai. Pavyzdžiui, klausimas: „Kam yra lygi A+B suma?“ Testo metu, A ir B
pakeičiami atsitiktiniais skaičiais. Atsakymas apskaičiuojamas taikant dėstytojo
nurodytą formulę. Galima nustatyti ir atsakymų paklaidą (nuokrypį).
Rašinys. Atsakydamas į klausimą, studentas parašo atsakymą rašinio forma.
Dėstytojas turi patikrinti rašinį ir įvertinti. Jis taip pat gali pateikti ir savo
pastabas.

Klausimų kūrimas
Norėdami sukurti naują testo klausimą:
1. Atidarykite klausimų duomenų bazę – kurso pradinio puslapio bloke
„Administration“ (Valdymas) paspauskite nuorodą „Questions“ (Klausimai) arba
atidarykite puslapį „Editing Quiz“ („Testo taisymas“).
2. Meniu „Category“ (Kategorija) pasirinkite kategoriją, kurioje bus sukurtas klausimas.
3. Meniu „Create new question“ (Sukurti naują klausimą) pasirinkite klausimo rūšį.
Atsidaro naujo klausimo redagavimo langas (žr. 25 pav.).
4. Pasirinkite klausimo nuostatas „General“ (Bendros) (žr. toliau sąrašą).
5. Jeigu reikia, pasirinkite ypatingas klausimo nuostatas.
6. Paspauskite mygtuką „Save changes“ (Įrašyti pakeitimus).

25 pav. Klausimo sukūrimas

„General“ (Bendros) nuostatas galima pasirinkti neatsižvelgiant į testo klausimo rūšį:
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Klausimo pavadinimas. Trumpas aprašomasis klausimo pavadinimas. Šis
pavadinimas bus rodomas klausimų bankų sąrašuose, kai klausimai yra
įtraukiami į testą. Studentas teste nematys klausimo pavadinimo.
Klausimo tekstas. Klausimo tekstas, kurį studentas matys teste. Klausimo
tekstas įrašomas į integruotą HTML tekstų rengyklę; galima naudoti teksto
formatavimo priemones, pridėti paveikslėlius ir pan.
Paveikslėlis. Jeigu į kurso puslapį įkelti paveikslėliai, galima iš sąrašo pasirinkti
paveikslėlį, kuris bus matomas kartus su klausimo tekstu.
Numatytasis pažymys už teisingą atsakymą. Nurodoma, kiek studentas gali
gauti balų, jeigu atskys į šį klausimą. Rekomenduojama numatytoji vertė – 1.
Bauda. Jeigu rengiant testą buvo įjungta adaptyvioji veiksena, už kiekvieną
neteisingą atsakymą galima taikyti baudą mažinant gautų balų skaičių. Baudos
dydis gali būti nuo 0 iki 1. Jeigu įrašoma 0, bauda netaikoma. Jeigu įrašoma 0,1,
studentas netenka 10 % didžiausio balų skaičiaus už kiekvieną neteisingą
atsakymą. Rekomenduojama numatytoji vertė – 0,1
Bendros pastabos. Jeigu taip nurodyta testo nuostatose, atlikęs testą studentas
matys klausimus ir surinktų balų skaičių, taip pat dėstytojo pastabas. Bendros
pastabos nėra susijusios su studento atsakymu į klausimą. Pastabose gali būti
paaiškinama, kokių žinių reikia norint atsakyti į klausimą, arba nurodoma, kur
galima rasti daugiau informacijos šia tema.
Sumaišyti atsakymus? Jeigu tokia galimybė numatyta, atsakymai į šį klausimą
bus surašomi kaskart vis kita tvarka. Kad ši funkcija veiktų, testo nuostatose
būtina pažymėti „Shuffle within questions“ (Sumaišyti to paties klausimo
atsakymus).
Atsakymas. Tekstas su atsakymu. Paveikslėlius įkelti nėra galimybės.
Pažymys. Kai yra keli atsakymai į klausimą, atsakymai vertinami procentinėmis
dalimis ir taip parodoma, kiek atsakymas yra teisingas/neteisingas. Galima
nurodyti, kad atsakymai yra iš dalies teisingi, arba skirti neigiamą balą. Kai
skiriamas neigiamas balas, pažymys už atitinkamą klausimą yra lygus 0.
Pastabos. Dėstytojo pastabos dėl pasirinkto atsakymo – kodėl atsakymas
teisingas arba neteisingas. Pastabas ypač rekomenduojama rašyti mokomųjų
testų metu. Kai kuriami klausimai, galima nurodyti pastabas dėl kiekvieno atskiro
atsakymo, taip pat standartines pastabas dėl teisingų, neteisingų arba iš dalies
teisingų atsakymų.

Testo klausimų importavimas
Moodle programoje klausimus galima kurti tekstiniame faile ir vėliau juos importuoti į
kurso puslapį. Klausimus galima ruoši neprisijungus prie Moodle serverio. Darbas
žinomoje tekstų rengyklėje gali būti spartesnis ir veiksmingesnis nei dirbant naršyklėje.
Jeigu norima importuoti klausimus lietuvių kalba, importuojamas failas, pvz., .TXT, turi
būti užkoduotas UTF‐8 koduote.
Svarbiausi formatai, naudojami klausimams importuoti:

GIFT – labiausiai išbaigtas formatas, skirtas klausimams importuoti iš tekstinio
failo. Formatas suderinamas su šiais klausimais: klausimai su pasirenkamais
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atsakymais, teisinga / neteisinga, klausimai, į kuriuos atsakoma trumpai,
klausimai su atsakymų poromis, klausimai, kurių atsakymas yra skaičius.
Moodle XML formatas – a Moodle būdingas formatas. Galima eksportuoti
klausimus iš vieno kurso puslapio ir importuoti juos į kito kurso puslapį. Norint
suprasti, kai šis formatas naudojamas, rekomenduojama eksportuoti klausimų
kategoriją ir pasižiūrėti rezultatą.

Microsoft Word šabloną galima nemokamai atsisiųsti iš interneto, todėl testo klausimus
galima paruošti Microsoft Word programoje ir įrašyti Moodle XML formatu. Sukūrus XML
failą, klausimus galima importuoti į pasirinktą klausimų kategoriją. Šabloną galima rasti
http://www.finemetronome.com/moodle/

Testo sukūrimas kurso puslapyje
Kurso puslapyje sukūrus pakankamai klausimų, galima pradėti juos naudoti testuose.
Norėdami sukurti testą:
1. Paspauskite mygtuką „Turn editing on“ (Įjungti redagavimą), kad įsijungtų kurso
puslapio redagavimo veiksena.
2. Kurso dalies, kurioje sukuriama veikla, meniu „Add an activity..“ (Sukurti veiklą...)
pasirinkite „Quiz“ (Testas).
3. Atsidaro langas, kuriame sukuriamas naujas objektas (žr. 26 pav.). Laukelyje „Name“
(Pavadinimas) įrašykite aprašomąjį veiklos pavadinimą.
4. Laukelyje „Description“ (Aprašymas) įrašykite studentams skirtą išsamią informaciją
apie šią veiklą: kokia jos paskirtis, kokie apribojimai, vertinimo sistema, kaip testas
gali nulemti galutinį pažymį už kursą. Ypač pirmus kelis kartus rekomenduojama
studentams pateikti nurodymus, kaip pradėti testą, pateikti atsakymus ir baigti
darbą.
5. Pasirinkite testo nuostatas „General“ (Bendros) (žr. toliau lentelę).
6. Nurodykite, ar šioje veikloje dalyvaus kurso grupės.
7. Pasirinkite, ar šis išteklius studentams bus matomas.
8. Paspauskite mygtuką „Save and return to course“ (Įrašyti ir grįžti į kurso puslapį).
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26 pav. Testo(kontrolinio) sukūrimas

Bendrųjų testo nuostatų Apibendrinimas:
Dalis
Laikas

Aprašymas





Rodoma





Mėginimai







Atidaryti / uždaryti testą. Laikas, kai studentai gali atlikti
testą/negali jo atlikti. Pagal numatytąsias nuostatas testą galima
atlikti visada.
Laikas (minutėmis). Testui atlikti skirtas laikas.
Laiko atidėjimas tarp atskirų mėginimų. Kiek laiko turi praeiti iki
kito mėginimo atlikti testą.
Klausimų skaičius puslapyje. Klausimų, rodomų kiekviename
testo puslapyje, skaičius.
Sumaišyti klausimus. Jeigu taip, pasirinkti klausimai teste rodomi
atsitiktine tvarka.
Sumaišyti to paties klausimo atsakymus. Jeigu taip, atsakymai
teste rodomi atsitiktine tvarka.

Leidžiamas mėginimų skaičius. Leistinas vartotojo mėginimų
atlikti testą skaičius. Paprastai savitikros testams mėginimų
skaičius neribojamas.
Kiekvienas mėginimas siejamas su paskutiniuoju. Jeigu taip,
kaskart mėginant atlikti testą bus rodomi pirmiau pateikti
atsakymai. Todėl testą galima užpildyti mėginant keliskart.
Norėdami kiekvieną kartą pateikti vis kitą testą, pažymėkite „Ne“.
Adaptyvioji veiksena. Jeigu įjungta, studentai galės per vieną
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Aprašymas
mėginimą atlikti testą atsakyti į kiekvieną klausimą kelis kartus. Tai
gali būti naudinga atliekant mokomuosius (savitikros) testus,
tačiau ją būtina išjungti, kai atliekami testai, už kuriuos rašomi
pažymiai.

Pažymiai






Peržiūros
parinktys

Saugumas



Nurodoma, kokia informacija pateikiama studentams atliktus
testą.



Naršyklės saugumas. Testas bus rodomas naujame naršyklės
lange, nesuteikiant galimybės nukopijuoti tekstą ir atsispausdinti
lango turinį.
Reikalaujamas slaptažodis. Studentai turi įrašyti dėstytojo
nurodytą testo slaptažodį.
Reikalaujamas tinklo adresas. Testą galima bus atlikti tik
naudojantis konkrečiais kompiuterių tinklo adresais (paklauskite
sistemos administratoriaus).




Bendros pastabos

Vertinimo metodas. Nurodoma, kaip įvertinti testą, jeigu
leidžiama testą atlikti keliskart.
Taikyti baudas. Nustatoma, ar taikoma bauda už kiekvieną
neteisingą atsakymą, kai testas atliekamas adaptyviojoje
veiksenoje.
Skaitmenų po kablelio skaičius. Skaitmenų po kablelio skaičius
baluose.



Dėstytojo pastabos dėl viso testo atsižvelgiant į rezultatus.

Klausimų įtraukimas į testą
Kurso puslapyje sukūrus ir sukonfigūravus testo veiklą, būtina iš duomenų bazės į testą
įrašyti klausimus.
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27 pav. Klausimų įtraukimas į testą iš klausimų banko

Norėdami į testą įtraukti klausimus ir nurodyti pažymį:
1. Kurso pradiniame puslapyje paspauskite testo pavadinimą. Testo redagavimo
puslapyje atsidaro kortelės „Edit“ (Redaguoti) dalis „Quiz“ (Testas) (žr. 27 pav.).
Kairėje yra „Questions in this quiz“ (Šio testo klausimų) sąrašas, dešinėje –
„Question bank“ (Klausimų bankas).
2. Meniu „Category“ (Kategorija) pasirinkite kategoriją, kurioje yra reikiamas
klausimas.
3. Įtraukite į testą nustatytus klausimus. Galimi veiksmai:
3.1. įtraukti klausimus su pasirenkamais atsakymais – pažymėkite klausimų, kuriuos
norite pridėti, langelį „Select“ (Pasirinkti) ir paspauskite mygtuką < „Add to
quiz“ (Įtraukti į testą).
3.2. įtraukti atskirą klausimą – paspauskite nuorodą << („Add to quiz“ (Įtraukti į
testą)) šalia klausimo, kurį norite įtraukti.
4. Norėdami į testą įtraukti atsitiktinai parinktus klausimus, meniu „Add“ (Įtraukti)
nurodykite, kiek atsitiktinai parinktų klausimų įtraukti į testą, ir paspauskite mygtuką
„Add“ (Įtraukti).
5. Kai klausimai įrašyti, laukelyje „Maximum grade“ (Didžiausias pažymys) įrašykite
didžiausią balų skaičių ir paspauskite mygtuką „Save changes“ (Įrašyti pakeitimus).
Pastaba
Jei studentai jau pamėgino atlikti testą, į testą įtraukti naujų klausimų arba juos ištrinti
neįmanoma. Jeigu tai yra būtina, pirmiausia reikia ištrinti visus studentų bandymus
atlikti testą.

Testai su nustatytais klausimais
Jeigu į testą įtraukiamas klausimas, jis parodomas puslapio kairėje po „Questions in this
quiz“ (Šio testo klausimai). Klausimas bus matomas ir duomenų bazės sąraše, tačiau
pamėginus jį vėl įtraukti į testą, niekas nesikeis.
Klausimų tvarką teste galima pakeisti rodyklių piktogramomis, jeigu testo nuostatose
nepažymėta klausimus sumaišyti. Į testą įtrauktus klausimus galima redaguoti;
pakeitimus galima įrašyti tame pačiame arba naujame klausime.
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Atsitiktiniai klausimai
Į testą galima įtraukti atsitiktinius klausimus iš pasirinktos klausimų kategorijos.
Atkreipkite dėmesį į tai, kad:

kaskart mėginant atlikti testą, kiekvienas atsitiktinis klausimas pakeičiamas
klausimu iš nurodytos kategorijos.

Vieno mėginimo atlikti testą metu tas pats klausimas pateikiamas tik vieną kartą.

Jeigu atsitiktiniai klausimai naudojami kartu su rankiniu būdu parenkamais
klausimais, atsitiktiniai klausimais niekada nesutaps su parinktais rankiniu būdu.

Jeigu studentams norite pateikti gerokai pakeistas testo versijas, papildomai
reikia paruošti daugiau klausimų.

Testų vertinimas
Pagal numatytąsias nuostatas nustatyta testo vertinimo skalė – 10 balų. Už testą
skiriamų balų skaičių galima keisti atsižvelgiant į kurso vertinimo kriterijus. Pavyzdžiui,
didžiausias už testą skiriamų balų skaičius gali būti 20, jeigu testo rezultatas sudaro 20 %
galutinio pažymio už kursą.
Jei atsakoma teisingai, už kiekvieną klausimą skiriamas atskiras didžiausias balų skaičius.
Jei bendras balų už kiekvieną klausimą skaičius skiriasi nuo bendro balų skaičiaus už
testą, balai bus paskirstyti proporcingai.
Pavyzdžiui, testą sudaro 5 klausimai, jei atsakoma teisingai, už kiekvieną jų duodamas 1
balas. Didžiausias pažymys už testą yra 10. Tai reiškia, kad:

už kiekvieną teisingą atsakymą studentas gaus po 2 balus.

atsakę į visus 5 klausimus teisingai, studentai už testą gaus didžiausią pažymį –
10 balų.
Sistemoje negalima nustatyti balų skaičiaus, kurį reikia surinkti norint gauti įskaitą.

Testų peržiūra ir išbandymas
Kai testas parengtas, dalyje „Preview“ (Peržiūra) galima pamatyti, kaip testas atrodys ir
veiks. Šioje veiksenoje veikia visos testo funkcijos – atsitiktiniai klausimai, vertinimas,
pastabos dėl atsakymų, baudos už pakartotinus mėginimus.
Kiekvieną klausimą galima išmėginti atskirai – įrašyti atsakymą ir paspausti mygtuką
„Submit all and finish“ (Pateikti visus ir baigti). Prireikus klausimą galima iškart
pataisyti.
Moodle aplinkoje nėra testo klausimų santraukos laukelio, kuriame testo metu būtų
rodoma kiekvieno klausimo būsena (atsakytas / neatsakytas) ir kuriame būtų galima
pereiti prie konkretaus klausimo. Moodle programoje galima laisvai judėti iš vieno testo
puslapio į kitą ir keisti atsakymus, kol testas dar nepateiktas.

Testų tvarkymas
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Kai studentai pradeda testus, dėstytojas gali matyti rezultatus, rankiniu būdu pataisyti
klausimus, į kuriuos atsakant rašomas rašinys, išnagrinėti, kokios kurso temos
studentams yra sunkios. Šiuos veiksmus galima atlikti testo redagavimo puslapio
kortelėje „Results“ (Rezultatai). Joje yra 4 skirsniai:

apžvalga,

pakartotinas vertinimas,

pažymio įrašymas rankiniu būdu,

elementų analizė.

Testo rezultatų apžvalga
Norėdami peržiūrėti studentų mėginimus atlikti testą:
1. Kurso pradiniame puslapyje paspauskite testo pavadinimą. Kurso puslapyje „Info“
(Informacija):
1.1. paspauskite nuorodą „Attempts“ (Mėginimai) (Mėginimai: (mėginimų skaičius))
– arba –
1.2. paspauskite kortelę „Results“ (Rezultatai).
2. Atsidaro puslapis „Overview“ (Apžvalga) (žr. 28 pav.).

28 pav. Testo rezultatų apžvalga

Lentelėje parodyti visi mėginimai atlikti testą ir gauti pažymiai. Rezultatų lentelėje
galima:

parodyti ir paslėpti lentelės stulpelius,

sudėlioti lentelę pagal konkretų laukelį paspaudus atitinkamo stulpelio antraštę,

peržiūrėti išsamią informaciją apie pažymius, gautus už kiekvieną klausimą –
pažymėkite „Show / download marks for each question“ (Rodyti / atsiųsti
pažymius už kiekvieną klausimą) ir paspauskite mygtuką „Save preferences“
(Įrašyti parinktis).

peržiūrėti studentų testo klausimus, atsakymus ir gautus pažymius paspaudus
mėginimo atlikti testą datą,

ištrinti mėginimus atlikti testą – pažymėkite mėginimo langelį ir paspauskite
„Delete selected attempts“ (Ištrinti pasirinktus mėginimus),

eksportuoti testo rezultatus ODS, Excel ir tekstiniame formate – paspauskite
pageidaujamo formato mygtuką „Download…“ (Atsisiųsti...).

Pakartotinas vertinimas
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Jeigu buvo pakeisti pažymiai už klausimą arba už visą testą, būtina pakartotinai įvertinti
mėginimus atlikti testą – paspauskite kortelę „Regrade“ (Įvertinti iš naujo). Iš naujo
įvertinti rezultatai bus matomi paspaudus atitinkamas nuorodas.

Pažymių įrašymas rankiniu būdu
Klausimus, į kuriuos atsakant rašomas rašinys, dėstytojas turi įvertinti rankiniu būdu.
Atliekant vertinimą būtina nurodyti pažymius, gautus už atsakymą ir (arba) dėstytojo
pastabas. Pažymys rankiniu būdu įrašomas dviem būdais:

atidarykite studento mėginimą atlikti testą. Paspauskite nuorodą „Make
comment or override grade“ (Pateikti pastabą arba pakeisti pažymį) prie
klausimo, kurį reikia įvertinti;
arba

atidarykite testo dalį „Results, Manual grading“ (Rezultatai, pažymių įrašymas
rankiniu būdu). Pasirinkite klausimą, kurį reikia įvertinti, ir paspauskite studento
atsakymą.
Pastaba
Pažymius arba pastabas galima įrašyti rankiniu būdu, net jei klausimai įvertinami
automatiškai.

Elementų analizė
Lentelėje pateikiami duomenys, kuriais remiantis galima išnagrinėti kiekvieno klausimo
poveikį bendram testo rezultatui. Statistiniai parametrai apskaičiuojami pagal klasikinę
testų teoriją.

Rekomendacijos dėl testų rengimo
Pateikiame keletą pasiūlymų, kaip mokymosi procese sėkmingai pritaikyti testus:

Pasistenkite, kad kiekvienas klausimas būtų susijęs su vienu iš kurso uždavinių.

Pasistenkite pateikti keletą klausimų apie svarbiausius kurso aspektus. Taip
daugiau sužinosite, kiek studentai supranta kursą.

Pateikdami klausimus su pasirenkamais atsakymais, įtraukite neteisingus
atsakymus, parodančius tipines klaidas, kurias padaro kurso medžiagos
nesupratę studentai.

Išbandykite parengtus klausimus. Sukūrus klausimų banką, pranešimų sistema
padeda nustatyti kiekvieno klausimo naudingumą.

Kurso puslapio tvarkymas
Studijų ištekliai ir veiklos, įtrauktos į kursą, automatiškai matomos kaip nuorodos
vidurinėje pradinio kurso puslapio dalyje – kurso turinyje. Kad naujausia arba svarbiausia
informacija būtų lengviau prieinama, pradinio puslapio šonuose galima sukurti kurso
blokus.
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Moodle blokai
Moodle blokai – kurso puslapio kraštai, kuriuos galima pagal poreikį paslėpti ir vėl
parodyti. Moodle blokuose galima parodyti naujausia kurso informaciją, pvz., dabartinį
kurso dalyvių sąrašą, kalendorių, būsimus įvykius, paskutines naujienas, administravimo
priemones ir pan. Kai kurie blokai sukuriami kurso puslapyje pagal numatytąsias
nuostatas.
Moodle blokai:

Dalyviai. Galima atidaryti kurso dalyvių sąrašą.

Veikla. Pateikiamos kurso veiklų ir išteklių – pokalbio, terminų žodynėlio, testų,
kurso išteklių ir pan. – nuorodos.

Paieška forumuose. Atliekama paieška kurso forumuose.

Valdymas. Dėstytojui skirtas blokas, kuriame galima kurti, dėstyti ir tvarkyti
kursą.

Mano kursai. Vartotojo kursų sąrašas.

Paskutinės naujienos. Pranešimai apie paskutines kurso naujienas, kurias
parengia ir kurso naujienų forume paskelbia dėstytojas.

Būsimi įvykiai. Būsimų įvykių sąrašas. Įvykius kalendoriuje gali sukurti dėstytojas
arba pats studentas. Įvykiai gali būti visuotiniai, susiję su kursu arba asmeniniai.

Paskutinė veikla. Paskutiniai kurso pakeitimai. Sistema automatiškai praneša
apie pakeitimus, pvz., paskelbtą medžiagą arba naujus pranešimus forumuose.

Tinklaraščio meniu. Rodomos tinklaraščio tvarkymo nuorodos.

Tinklaraščio gairės. Rodomas dažnai naudojamų tinklaraščio gairių sąrašas.
Dažnumą parodo šrifto dydis.

Kalendorius. Parodomas kalendorius ir numatyti įvykiai.

HTML. Kurso puslapyje įrašomas papildomas tekstas arba paveikslėliai. Turinys
formatuojamas integruota HTML tekstų rengykle.

Vartotojai internete. Kurso dalyvių, per paskutines 5 minutes prisijungusių prie
kurso puslapio, sąrašas. Būtina atsižvelgti į uždelsimą – ne visi studentai, matomi
sąraše, iš tiesų tuo momentu bus prisijungę.

Testo rezultatai. Parodomi geriausi arba blogiausi testo rezultatai. Pavyzdžiui,
parodomi 5 geriausi už testą gauti pažymiai.

Atsitiktiniai terminų žodynėlio įrašai. Parodomas atsitiktinai parinktas terminų
žodynėlio įrašas. Taip pat gali būti rodoma kurso dienos citata arba nuotrauka.
Norėdami kurso puslapyje sukurti blokus:
1. Paspauskite mygtuką „Turn editing on“ (Įjungti redagavimą), kad įsijungtų kurso
puslapio redagavimo veiksena.
2. Kurso pradinio puslapio dešinėje pusėje žemiau esančiame bloke „Blocks“ (Blokai)
pasirinkite reikiamą bloką iš sąrašo „Add...“ (Sukurti).
3. Prireikus įrašykite bloko pavadinimą ir pasirinkite kitas konfigūracijos nuostatas.

Svarbūs veiksmai kurso puslapyje
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Dėstytojai gali naudotis įvairiomis kursų rengimo ir dėstymo priemonėmis – jos leidžia
kursą pritaikyti įvairioms aplinkybėms ir tikslinėms auditorijoms. Šios priemonės yra
kurso bloke „Administration“ (Valdymas) (žr. 29 pav.).

29 pav. Kurso valdymo blokas

Svarbių priemonių ir veiksmų apžvalga:

Priskirti vaidmenį. Leidžia sistemoje pakeisti vartotojo vaidmenį. Dėstytojas gali
tapti studentu, kad išbandytų kursą.

Grupės. Dėstytojas gali sugrupuoti kurso dalyvius. Grupėms gali būti duodamos
atskiros užduotys; grupės gali vienos kitų nematyti.

Atsarginės kopijos sukūrimas (atkūrimas). Leidžia sukurti viso kurso arba jo
dalies atsarginę kopiją (failą). Kurso puslapį galima atkurti pagal atsarginį failą
tame pačiame arba kitame Moodle serveryje.

Importuoti. Leidžia selektyviai importuoti Moodle išteklius, veiklas ir kurso dalis
iš vieno Moodle kurso puslapio į kitą.

Atnaujinti nuostatas. Atnaujinamos kurso puslapio nuostatos. Naujo semestro
pradžioje galima ištrinti ankstesnio semestro pranešimus, diskusijas, veiklos
registracijos failus ir pan.

Ataskaitos. Plačios galimybės analizuoti studentų veiklą ir rezultatus kurso metu.
Ataskaitos pateikiamos skaičiais arba diagramomis; galima eksportuoti į MS
Excel.

Failai. Leidžia tvarkyti serveryje laikomus kurso failus – išsiųsti, perkelti,
pervadinti, ištrinti ir pan.

Pažymiai. Kurso studijų knygelė. Dėstytojas mato ir tvarko kurso studentų visų
pažymių suvestinę. Studentai gali matyti tik savo pažymius, gautus kurso metu,
ir jiems skirtas dėstytojo pastabas.
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Praktinės užduotys
Vartotojo duomenys
Moodle e. mokymosi serveris:
Vartotojo sąskaita

vartotojas:

slaptažodis:

Kursas

Pavadinimas

Trumpas pavadinimas

Tobulinimosi kursas

Praktinės užduotys _______

Praktinis _______

Praktinės užduotys _______

Praktinis _______

(vaidmuo – dėstytojas)

Kaimyno iš dešinės tobulinimosi
kursas
(vaidmuo – studentas)

1 užduotis. Aplinkos nuostatos
1. Žiniatinklio naršyklėje atidarykite Moodle e. mokymosi serverio adresą (žr. skyrių
Vartotojo duomenys).
2. Bloke „Login“ (Prisijungimas) užpildykite laukelius „Username“ (Vartotojo vardas) ir
„Password“ (Slaptažodis) (žr. skyrių Vartotojo duomenys).
3. Paspauskite mygtuką „Login“ (Prisijungti).
4. Lango viršutiniame dešiniajame kampe išskleidžiamajame meniu pasirinkite reikiamą
sąsajos kalbą, pvz., lietuvių (lt).
5. Atidarykite tobulinimosi kurso puslapį Praktinis ZZ. Apžiūrėkite kurso aplinką –
puslapio antraštę, blokus, dalis, kuriose nurodytos kurso temos.
6. Bloke „Administration“ (Valdymas) pasirinkite „Settings“ (Nuostatos). Peržiūrėkite
kurso puslapio nuostatas.
7. Grįžkite į pradinį kurso puslapį. Lango viršutiniame dešiniajame kampe paspauskite
jūsų Vardo Pavardės nuorodą. Peržiūrėkite duomenis dalyje „Profile“ (Profilis).
8. Paspauskite kortelę „Edit profile“ (Redaguoti profilį). Patikrinkite joje pateiktą
informaciją. Atkreipkite dėmesį, kokią informacija gali pakeisti vartotojas.
9. Laukelyje „Description“ (Aprašymas) trumpai parašykite apie save.
10. Prie antraštės „Description“ (Aprašymas) paspauskite piktogramą su klaustuko
ženklu. Atsidarys pagalbos langas.
11. Atkreipkite dėmesį, iš kokių simbolių sukurti dažniausiai naudojami jaustukai.
12. Profilio laukelyje „Description“ (Aprašymas) įrašykite bent vieną jaustuką.
13. Paspauskite mygtuką „Update profile“ (Atnaujinti profilį).
14. Atkreipkite dėmesį, kaip atrodo sukurtas aprašymas.
15. Grįžkite į pagrindinį kurso puslapį.
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2 užduotis. Kurso išteklių naudojimas
1. Atidarykite tobulinimosi kurso puslapį Praktinis ZZ. Prireikus įjunkite kurso puslapio
redagavimo veikseną.
2. Kurso įžanginėje dalyje „Summary“ (Apibendrinimas) (pati pirma dalis, nepažymėta
numeriu) įrašykite tekstą Apie kursą ir nustatykite Heading 1 antraštės stilių.
3. Įžanginėje dalyje sukurkite tinklalapį ir jame nurodykite informaciją apie kursą ir
dėstytoją. Kurdami puslapį panaudokite bent jau šias formatavimo priemones:
antraščių stiliai, kursyvas, pabraukimas, ženklinimas.
3.1. Išteklius: Sukurti tinklalapį
3.2. Pavadinimas: Kurso apžvalga
3.3. Apibendrinimas: Kurso Apibendrinimas ir informacija apie dėstytoją
3.4. Visas tekstas:
Apibendrinimas
Šiame kurse išmoksite sukurti ir dėstyti Moodle kursus.
Dėstytojas
Kursą dėsto Tom Teacher. Su juo susisiekti galite
el. paštu: Tom.Teacher@gmail.com
telefonu: 22229999
4. Įžanginėje dalyje sukurkite Žymės išteklių, joje įrašykite tekstą Kurso studijų ištekliai,
ir nustatykite Heading 1 antraštės stilių.
5. Sukurkite išorinės svetainės nuorodą:
5.1. Išteklius: Failo arba svetainės nuoroda
5.2. Pavadinimas: Moodle pradinis puslapis
5.3. Apibendrinimas: Oficiali Moodle svetainė – informacija apie sistemą ir pan.
5.4. Adresas: www.moodle.org
5.5. Langas: Naujas langas
6. Peržiūrėkite sukurtą medžiagą:
6.1. Išjunkite kurso puslapio redagavimo veikseną.
6.2. Pakeiskite savo vaidmenį į Studento ir peržiūrėkite sukurtą medžiagą.
6.3. Grįžkite prie įprasto vaidmens.

3 užduotis. Failų naudojimas kurso puslapyje
1. Atidarykite kurso failų katalogą ir patikrinkite, ar jame yra failas
Moodle_course_files.zip. Užrašykite aplanko, kuriame yra minėtas failas,
pavadinimą: _____________________________________________________
2. Atidarykite tobulinimosi kurso puslapį Praktinis ZZ.
3. Bloke „Administration“ (Valdymas) paspauskite nuorodą „Files“ (Failai). Kurso failų
lange paspauskite mygtuką „Upload file“ (Išsiųsti failą).
4. Paspauskite mygtuką „Browse“ (Parinkti). Lange „Choose file“ (Pasirinkti failą)
atidarykite aplanką, kurio pavadinimą užrašėte 1 punkte, paspauskite failą
Moodle_course_files.zip ir „Open“ (Atidaryti). Paspauskite mygtuką „Upload this
file“ (Išsiųsti šį failą).
5. Kurso failų lango skiltyje „Action“ (Veiksmas) paspauskite nuorodą „Unzip“
(Išskleisti) prie failo Moodle_course_files.zip.
6. Peržiūrėkite, kokie failai yra archyve ir paspauskite mygtuką „OK“ (Gerai).
7. Paspauskite išskleistų failų pavadinimus ir peržiūrėkite atidarytų failų turinį.
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8. Grįžkite į pradinį kurso puslapį. Prireikus įjunkite kurso puslapio redagavimo
veikseną.
9. Žymoje „Course study resources“ (Kurso studijų ištekliai) sukurkite PDF failo
nuorodą:
9.1. Išteklius: Failo arba svetainės nuoroda
9.2. Pavadinimas: Įvairialypės terpės naudojimas įvertinant žinias (PDF)
9.3. Apibendrinimas: Knygos „Moodle 1.9 Multimedia“ 6 skyrius
9.4. Laukelyje „Location“ (Adresas) pasirinkite failą:
Moodle_1.9_Multimedia_Chapt_6.pdf
10. Sukurkite PDF failo su MS PowerPoint pateiktimi nuorodą:
10.1.
Išteklius: Failo arba svetainės nuoroda
10.2.
Pavadinimas: Moodle pateiktis (PDF)
10.3.
Apibendrinimas: Pateiktis anglų kalba
10.4.
Laukelyje „Location“ (Adresas) pasirinkite failą:
Moodle_1.9_Presentation.pdf
11. Sukurkite MP3 muzikos failo nuorodą:
11.1.
Išteklius: Failo arba svetainės nuoroda
11.2.
Pavadinimas: Holy Lamb ‐ Stars Fell On Fertile Lands (MP3)
11.3.
Apibendrinimas: Avots: www.holylamb.lv
11.4.
Laukelyje „Location“ (Adresas) pasirinkite failą:
Holy_Lamb_Stars_Fell_On_Fertile_Lands.mp3
12. Sukurkite FLV vaizdo failo nuorodą:
12.1.
Išteklius: Failo arba svetainės nuoroda
12.2.
Pavadinimas: Moodle vaizdo prezentacija (FLV)
12.3.
Apibendrinimas: Moodle filosofija, principai ir architektūra
12.4.
Laukelyje „Location“ (Adresas) pasirinkite failą:
Moodle_Video_Presentation.flv
13. Sukurkite kurso failų katalogo nuorodą:
13.1.
Išteklius: Rodomas katalogas
13.2.
Pavadinimas: Žiemos vaizdai
13.3.
Apibendrinimas: 10 žiemos vaizdų
13.4.
Rodyti katalogą: Winter_images
14. Sukurti paveikslėlių galeriją:
14.1.
Išteklius: LightBox galerija
14.2.
Pavadinimas: Žiemos vaizdai
14.3.
Paveikslėlių katalogas: Winter_images
15. Patikrinkite, ar visi sukurti ištekliai veikia.

4 užduotis. Forumo veikla
1. Atidarykite kurso puslapį Praktinis ZZ. Prireikus įjunkite kurso puslapio redagavimo
veikseną.
2. Sukurkite kurso 1 dalies Žymės išteklių, įrašykite šį tekstą: Bendravimas kurso metu ir
nustatykite Heading 1 antraštės stilių.
3. Žymėje „Communication in the course“ (Bendravimas kurso metu) sukurkite veiklą
„Forum“ (Forumas) ir pavadinkite Bendros kurso diskusijos.
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4. Perkelkite forumą „Kurso naujienos“ tiesiai už žymės „Communication in the
course“ (Bendravimas kurso metu).
5. Forume „Kurso naujienos“ paskelbkite du trumpus pranešimus.

5 Užduotis. Užduoties veikla
1. Atidarykite kurso pradinį puslapį Praktinis ZZ. Prireikus įjunkite kurso puslapio
redagavimo veikseną.
2. Kurso 1 dalyje sukurkite žymą, įrašykite tekstą: Savarankiškos užduotys ir nustatykite
Heading 1 antraštės stilių.
3. Žymėje „Savarankiškos užduotys“ sukurkite veiklą Užduotis – tiesiogiai įrašomas
tekstas. Skirkite studentui užduotį parašyti ir pateikti rašinį apie svarbų kurso
terminą.
4. Išjunkite kurso puslapio redagavimo veikseną.
5. Prisijunkite prie kaimyno iš dešinės tobulinimosi kurso. Atlikite užduotį ir pateikite
atsakymo tekstą.
6. Grįžkite į tobulinimosi kursą Praktinis ZZ.
7. Kai jūsų kaimynas atliks užduotį, patikrinkite, įvertinkite ir pateikite pastabas.
8. Prisijunkite prie kaimyno iš dešinės tobulinimosi kurso. Patikrinkite pažymį ir
perskaitykite pastabas apie atliktą darbą.

6 Užduotis. Testo veikla
1. Atidarykite kurso puslapį Praktinis ZZ.
2. Bloke „Administration“ (Valdymas) atidarykite „Questions, Categories“ (Klausimai,
kategorijos).
3. Sukurkite klausimų kategoriją:
3.1. Aukštesnė: Aukščiausia
3.2. Pavadinimas: Lengvi klausimai
4. Sukurkite klausimų kategoriją:
4.1. Aukštesnė: Aukščiausia
4.2. Pavadinimas: Vidutiniškai Sudėtingi klausimai
5. Pereikite į dalį „Questions“ (Klausimai). Kategorijoje „Lengvi klausimai“ sukurkite
ne mažiau kaip 4 klausimus. Reikia naudoti šių rūšių klausimus:
5.1. Teisinga / Neteisinga
5.2. Klausimus su parenkamais atsakymais, kai teisingas tik vienas atsakymas.
6. Atidarykite pradinį kurso puslapį. Prireikus įjunkite kurso puslapio redagavimo
veikseną.
7. Kurso 1 dalyje sukurkite testo veiklą:
7.1. Veikla: Testas
7.2. Pavadinimas: Lengvas testas.
7.3. Laukelyje „Introduction“ (Įžanga) paaiškinkite testo atlikimo terminus
7.4. Pasirinkite klausimų tvarkos keitimo parinktį: Maišyti klausimus – Taip
7.5. Išjunkite adaptyviąją veikseną: Adaptyvioji veiksena – Ne
7.6. Peržiūrėkite kitas testo nuostatas ir įrašykite pakeitimus.
8. Į šį testą įtraukite vieną klausimą iš kategorijos Lengvi klausimai ir dar 2 atsitiktinai
parenkamus klausimus iš šios kategorijos. Nurodykite, kad už testą galima gauti 10
balų.
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9. Atidarykite testo langą „Preview“ (Peržiūra). Pamėginkite atlikti testą kelis kartus ir
patikrinkite, ar atsakymai teisingi.
10. Prisijunkite prie kaimyno iš dešinės tobulinimosi kurso. Atlikite parengtą testą kelis
kartus.
11. Grįžkite į savo tobulinimosi kurso puslapį Praktinis ZZ.
12. Kai kaimynas atliks testą, patikrinkite rezultatus.

7 Užduotis. Sudėtingi testai
1. Atidarykite kurso puslapį Praktinis ZZ.
2. Bloke „Administration“ (Valdymas) atidarykite „Questions, Categories“ (Klausimai,
kategorijos).
3. Sukurkite naują klausimų kategoriją:
3.1. Aukštesnė: Aukščiausia
3.2. Pavadinimas: Sudėtingi klausimai
4. Pereikite į dalį „Questions“ (Klausimai). Kategorijoje Sudėtingi klausimai sukurkite
ne mažiau kaip 6 klausimus. Būtina naudoti šių rūšių klausimus:
4.1. Klausimas su pasirenkamais atsakymais, kai teisingas tik vienas atsakymas.
4.2. Klausimas su pasirenkamais atsakymais, kai teisingi keli atsakymai.
4.3. Atsakymų poros
4.4. Klausimai, į kuriuos atsakoma trumai
4.5. Klausimai, kurių atsakymas yra skaičius
5. Atidarykite pradinį kurso puslapį. Prireikus įjunkite kurso puslapio redagavimo
veikseną.
6. Kurso 1 dalyje sukurkite testo veiklą:
6.1. Veikla: Testas
6.2. Pavadinimas: Sudėtingas testas
6.3. Laukelyje „Introduction“ (Įžanga) paaiškinkite testo atlikimo terminus.
6.4. Pasirinkite klausimų tvarkos keitimo parinktį: Maišyti klausimus – Taip
6.5. Išjunkite adaptyviąją veikseną: Adaptyvioji veiksena – Ne.
6.6. Peržiūrėkite kitas testo nuostatas ir įrašykite pakeitimus.
7. Įtraukite į testą 6 atsitiktinai parinktus klausimus iš kategorijos Sudėtingi klausimai.
Nurodykite, kad už testą skiriama 10 balų.
8. Atidarykite testo langą „Preview“ („Peržiūra“). Pamėginkite atlikti testą kelis kartus,
patikrinkite, ar atsakymai teisingi.
9. Prisijunkite prie kaimyno iš dešinės tobulinimosi kurso. Atlikite parengtą testą kelis
kartus.
10. Grįžkite į tobulinimosi kurso puslapį Praktinis ZZ.
11. Kai kaimynas atliks testą, patikrinkite rezultatus.

8 užduotis. Terminų žodynėlio veikla
1. Atidarykite pradinį kurso puslapį Praktinis ZZ. Prireikus įjunkite kurso puslapio
redagavimo veikseną.
2. Kurso 1 dalyje sukurkite terminų žodynėlio veiklą:
2.1. Išteklius: Terminų žodynėlis
2.2. Pavadinimas: Terminų žodynėlis
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2.3. Aprašymas: Šis terminų žodynėlis – mokymosi veikla, kurios metu kiekvienas
studentas turi sukurti po du įrašus; įrašai bus įvertinami pažymiu.
2.4. Laukelyje „Allow entries to be rated?“ (Leisti įvertinti įrašus?) pasirinkite „Use
ratings“ (Vertinti)
2.5. Pažymys: 10
2.6. Leisti teikti pastabas apie įrašus – Taip
Terminų žodynėlyje įrašykite terminus ir apibrėžtis:
3.1. Įrašykite ne mažiau kaip 4 naujus terminus.
3.2. Prie ne mažiau kaip 1 termino pridėkite failą.
3.3. Ne mažiau kaip 2 terminus papildykite raktiniais žodžiais.
Atidarykite kaimyno iš dešinės tobulinimosi kurso puslapį. Atidarykite terminų
žodynėlio veiklą „Glossary of terms“ (Terminų žodynėlis):
4.1. Įrašykite 2 naujus terminus.
4.2. Įrašykite pastabas apie 2 sukurtus terminus.
Grįžkite į tobulinimosi kurso puslapį Praktinis ZZ. Patikrinkite kaimyno įrašus
Terminų žodynėlyje. Įrašykite pastabas ir pažymius.
Atidarykite kaimyno iš dešinės tobulinimosi kurso puslapį. Peržiūrėkite pažymius,
gautus už įrašus Terminų žodynėlyje.
Grįžkite į tobulinimosi kurso puslapį Praktinis ZZ.

9 užduotis. E. kurso tvarkymas
1. Atidarykite pradinį kurso puslapį Praktinis ZZ.
2. Kurso 2 ir 3 dalyse sukurkite tekstines žymes.
3. Bloke „Administration“ (Valdymas) pasirinkite „Settings“ (Nuostatos). Peržiūrėkite
šias nuostatas:
3.1. Formos: temos, savaičių skaičius, socialinė forma
3.2. Savaičių / temų skaičius.
4. Įjunkite kurso puslapio redagavimo veikseną.
5. Sukurkite naują HTML bloką:
5.1. Bloke turi būti tekstas ir nedidelis paveikslėlis.
5.2. Patalpinkite bloką kurso lango viršutiniame kairiajame kampe.
6. Sukurkite bloką „Random glossary entry“ (Atsitiktinis terminų žodynėlio įrašas).
6.1. Įrašus suraskite Kurso terminų žodynėlyje.
6.2. Įrašykite bloko nuorodų tekstą.
7. Patikinkite, ar studentai mato atsitiktinius terminų žodynėlio įrašus.
8. Bloke „Administration“ (Valdymas) pasirinkite „Backup“ (Atsarginis failas).
Sukurkite atsarginį kurso failą:
8.1. Nustatykite, kad į atsarginį failą būtų įtraukti visi kurso ištekliai.
8.2. Į failą neįtraukiami vaidmenys.
9. Grįžkite į pradinį kurso puslapį. Bloke „Administration“ (Valdymas) pasirinkite
„Restore“ (Atkurti).
10. Prie atsarginio failo paspauskite nuorodą „Restore, Yes, Continue“ (Atkurti, taip,
tęsti). Pasirinkite:
10.1. Atkurti dabartinio kurso duomenis pridedant duomenis.
10.2. Atkurti visus užduočių, terminų žodynėlių ir klausimynų išteklius.
10.3. Neatkurti kurso failų.
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11. Atlikus duomenų atkūrimo operaciją patikrinkite, ar ištekliai buvo sėkmingai atkurti.

10 užduotis. Studijų knygelė
Įgyvendinkite scenarijų, kai galutinį kurso pažymį sudaro 60 % užduotys ir 40 % testai.
1. Kurso Praktinis ZZ bloke „Administration“ (Valdymas) pasirinkite „Grades“
(Pažymiai).
2. Peržiūrėkite Vertintojo, Apžvalgos ir Vartotojo ataskaitas. Pamėginkite perjungti
ataskaitų peržiūras panaudodami piktogramas.
3. Meniu „Select action…“ (Pasirinkti veiksmą...) pasirinkite „Categories and items:
Simple view“ (Kategorijos ir elementai: paprasta peržiūra).
4. Sukurkite naujas pažymių kategorijas:
4.1. Pavadinimas: Testai
4.2. Pavadinimas: Užduotys
4.3. Pavadinimas: Kita
5. Pažymių kategorijoje „Quizzes“ (Testai) sukurkite testus:
5.1. Skiltyje „Select“ (Pasirinkti) pasirinkite visus kurso testus.
5.2. Meniu „Move selected items“ (Perkelti pasirinktus elementus) pasirinkite
kategoriją „Quizzes“ (Testai).
6. Pažymių kategorijoje „Assignments“ (Užduotys) sukurkite užduotis:
6.1. Skiltyje „Select“ (Pasirinkti) pasirinkite visas kurso užduotis.
6.2. Meniu „Move selected items“ (Perkelti pasirinktus elementus) pasirinkite
kategoriją „Assignments“ (Užduotys).
7. Pažymių kategorijoje „Other“ (Kita) sukurkite kitus elementus:
7.1. Skiltyje „Select“ (Pasirinkti) pasirinkite elementus, kurie neįtraukti į kategorijas
(duomenų bazės, terminų žodynėlio ir pan.).
7.2. Meniu „Move selected items“ (Perkelti pasirinktus elementus) pasirinkite
kategoriją „Other“ (Kita).
8. Kurso Praktinis ZZ nuostatą „Aggregation“ (Sukauptas pažymys) perjunkite į
„Weighted means of grades“ (Pažymių svertinis vidurkis). Laukelyje „Weight“
(Svertas) nustatykite šiuos pažymių kategorijų svertus:
8.1. Testai: 40
8.2. Užduotys: 60
8.3. Kita: 0
9. Įrašykite pakeitimus paspausdami mygtuką „Save changes“ (Įrašyti pakeitimus).
10. Atidarykite Vertintojo ataskaitą. Pamėginkite perjungti ataskaitos peržiūras
panaudodami piktogramas.
11. Įjunkite studijų knygelės redagavimo veikseną paspausdami mygtuką „Turn editing
on“ (Įjungti redagavimą).
12. Keliems studentams, kurie neturi pažymių, įrašykite pažymius ir patikrinkite, ar
pažymių skaičiavimo formulė veikia tinkamai.
13. Studijų knygelę eksportuokite Excel formate. Atidarykite gautą failą ir peržiūrėkite jo
turinį.
14. Atidarykite kaimyno iš dešinės tobulinimosi kurso puslapį. Atidarykite studijų
knygelę ir peržiūrėkite gautus pažymius.
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11 užduotis. Apklausos su pasirenkamais atsakymais ir klausimynai
1. Atidarykite pagrindinį kurso puslapį Praktinis ZZ. Prireikus įjunkite kurso puslapio
redagavimo veikseną.
2. Po antrašte „Independent tasks“ (Savarankiškos užduotys) sukurkite veiklą
„Choice“ (Apklausa su pasirenkamais atsakymais):
2.1. Pavadinimas: Balsavimas už geriausią šūkį
2.2. Aprašymas: Pasirinkite geriausią e. mokymosi populiarinimo šūkį.
2.3. Laukeliuose „Choice (1, 2, 3,...)“ (1, 2, 3 … parinktis) įrašykite ne mažiau kaip 3
skirtingus šūkius.
2.4. Studentai gali matyti VISUS atsakymus: Po to, kai užpildys klausimyną.
3. Po antrašte „Independent tasks“ (Savarankiškos užduotys) sukurkite veiklą
„Questionnaire“ (Klausimynas):
3.1. Pavadinimas: Klausimynas, skirtas mokymosi įpročiams
3.2. Aprašymas: Atsakykite į klausimus apie savo mokymosi įpročius. Klausimynas
nėra anoniminis, dėstytojas žinos, kas kaip atsakė.
3.3. Pažymys už užduotį: Nevertinama
4. Atidarykite klausimyno dalį „Questions“ (Klausimai).
5. Įrašykite klausimą, žymimą „Akute“, apie studijų laiką:
5.1. Pavadinimas: Kiek valandų per savaitę mokausi
5.2. Atsakymas būtinas: Taip
5.3. Akučių lygiavimas: Vertikalus
5.4. Klausimo tekstas: Kiek valandų per savaitę paprastai skiriu mokslui?
5.5. Galimi atsakymai (be kablelių, kiekvienas atskiroje eilutėje): mažiau nei 1, 1–3,
3–5, daugiau nei 5
6. Įrašykite klausimą su „Essay Box“ (Teksto langeliu) , kuriame galima pateikti
pastabas:
6.1. Pavadinimas: Pastabos
6.2. Atsakymas būtinas: Ne
6.3. Teksto dydis: 100 stulpelių × 20 eilučių
6.4. Klausimo tekstas: Papasakokite daugiau apie savo mokymosi įpročius!
7. Atidarykite dalį „Preview“ (Peržiūra) ir patikrinkite, ar nėra klaidų. Įrašykite kitus
papildomus klausimus, jeigu reikia.
8. Atidarykite kaimyno iš dešinės tobulinimosi kurso puslapį.
9. Atidarykite veiklą „Voting for the best slogan“ (Balsavimas už geriausią šūkį) ir
atsakykite į klausimą. Būtini bent 2 studentų atsakymai.
10. Atidarykite veiklą „Questionnaire on study habits“ (Klausimynas, skirtas mokymosi
įpročiams) ir atsakykite į klausimus. Būtini bent 2 studentų atsakymai.
11. Grįžkite į savo tobulinimosi kurso puslapį Praktinis ZZ. Peržiūrėkite studentų
atsakymus apklausoje „Balsavimas už geriausią šūkį“ ir „Klausimyne, skirtame
mokymosi įpročiams“.

