E‐KURSŲ KŪRIMAS IR MOKYMAS MOODLE 1.9
APLINKOJE
Mokytojo pastabos
Laiko pasiskirstymas
Bendras praktinių užsiėmimų laikas – 16 akademinių valandų.
Numeris

Temos pavadinimas

Apytikslė trukmė
(minutėmis)

1.

E‐mokymosi apžvalga

10

2.

Moodle pagrindai

60

3.

Medžiagos talpinimas

120

4.

Filai, aplankai, tinklalapiai

120

5.

Pasirinkimai ir klausimynai

60

6.

Forumai ir pokalbiai

45

7.

Užduotys

60

8.

Žodynėliai ir duomenų bazės

45

9.

Testai

140

10.

Kursų valdymas

60

Studentų kompiuteriai
Studento kompiuteryje turi būti įdiegta sekanti programinė įranga:




Interneto naršyklė (Mozilla Firefox 4.0 arba Internet Explorer 6.0 arba naujesnė);
Adobe Reader;
Adone Flash Player.

Kliento operacinei sistemai specialių reikalavimų nėra.
Rekomenduojami minimalūs sistemos reikalavimai:

x86 procesorius, kurio sparta nemažesnė nei 1 Ghz;

Ne mažiau nei 1 GB laisvosios kreipties atminties (RAM);

Vaizdo plokštė ir monitorius, kurio skiriamoji geba ne mažesnė nei 1024 × 768;



Interneto prieiga.

Moodle Serveris
Moodle serverio kompiuteryje turi būti įdiegta sekanti programinė įranga:


Moodle 1.9.x paketas.
Papildomai turi būti įdiegti Moodle moduliai:


LightBox galerija;
Klausimynai;

Reikalingi Moodle tekstinės sąsajos lokalizavimo paketai (pavyzdžiui, Lietuvių).
Moodle serveris turi būti prijungtas prie tinklo ir prieinamas studentams.


Moodle aplinkos paruošimas
Praktiniams užsiėmimams būtina paruošti naudotojų paskyras ir kursus:




Moodle naudotojo paskyra (naudotojo vardas ir slaptažodis) – mokytojui ir
kiekvienam studentui.
Tuščias Moodle kūrimo kursas – mokytojui ir kiekvienam studentui. Kiekvienam
studentui suteikti redaguojančio mokytojo teises, atitinkamame kurse.
Tuščias Moodle demonstracinis kursas ‐ mokytojui.

Nustatykite reikiamus Moodle kurso parametrus:







Pilnas vardas (Full name): Praktinė užduotis ZZZ (kur ZZZ unikalus kurso
numeris)
Trumpas vardas (Short name): Praktinė ZZZ
Formatas (Format): Teminis (Topics) formatas
Savaičių/temų skaičius (Number of weeks/topics): 5
Course enrollable: Yes
Tinkamumas (Availability): Šią paskaitą gali matyti studentai (This course is
available to students)

Kurso failai praktinėms užduotims
Kurso failai naudojami Užduotyje Nr. 3: Failų naudojimas kursuose. Dėstytojas turi
suteikti studentams prieigą prie šių failų. Galimi sprendimai:




Nukopijuoti failus į kiekvieno studento kompiuterį.
Patalpinti failus demonstraciniame kurse ir prainstruktuoti studentus kaip
pasiimti tuos failus ir persikelti į savo kompiuterį.
Patalpinti failus internetiniame tinklalapyje ir prainstruktuoti studentus kaip
pasiimti tuos failus ir persikelti į savo kompiuterį.

Prieš pradedant kursą



Susipažinkite su mokomąja medžiaga ir praktinėmis užduotimis;
Atlikite visas praktines užduotis, esančias demonstraciniame kurse. Šis kursas
gali būti naudojamas kaip demonstracinis mokymų metu.

Kursų rezultatai




















E‐mokymosi apžvalga:
o Suprasti pagrindines e‐mokymosi įdėjas ir žinoti apie e‐mokymosi
naudojimą.
Moodle pagrindai:
o Žinoti darbo su Moodle sistema pagrindus.
o Sugebėti prisijungti prie Moodle sistemos, turint naudotojo paskyrą.
o Sugebėti naudotis Moodle sistema studento teisėmis.
Turinio įkėlimas:
o Suvokti pagrindinius medžiagos paruošimo ir viešinimo principus.
o Gebėti įkelti formatuotą tekstinę medžiagą.
Failai, aplankai, tinklalapiai:
o Gebėti įkelti failus į Moodle sistemą.
o Gebėti viešinti kursų failus.
o Gebėti viešinti nuorodas į tinklalapius.
Pasirinkimai ir klausimynai:
o Suvokti klausimynų vaidmenį mokymosi procese.
o Gebėti pridėti ir naudotis pasirinkimų aktyvumais.
o Gebėti pridėti ir naudotis klausimynų aktyvumais.
Forumai ir pokalbiai:
o Suvokti bendravimo svarbą mokymosi procese.
o Gebėti pridėti ir naudotis pokalbių ir forumų aktyvumais.
Užduotys:
o Suvokti kaip naudojami užduočių aktyvumai.
o Gebėti pridėti ir naudotis užduočių aktyvumais.
Žodynai ir duomenų bazės:
o Suprasti bendrinimo aktyvumų vaidmenį mokymosi procese.
o Gebėti pridėti ir naudotis žodynų aktyvumais.
o Gebėti pridėti ir naudotis duomenų bazių aktyvumais.
Kontroliniai:
o Suprasti kontrolinių naudojimo principus.
o Suvokti kaip veikia Moodle kontrolinių sistema.
o Gebėti paruošti skirtingų tipų kontrolinių klausymus.
o Gebėti pridėti ir naudotis kontroliniais.
Kurso valdymas:
o Suprasti kurso vedėjo rolę, kursų valdyme.
o Gebėti naudotis kurso valdymo įrankiais.

