E-KURSU VEIDOŠANA UN PASNIEGŠANA
MOODLE 1.9 VIDĒ
Norādījumi pasniedzējam
Laika sadalījums
Kopējais klātienes nodarbību ilgums - 16 mācību stundas
Nr.

Tēmas nosaukums

Aptuvenais ilgums
(minūtes)

1.

Pārskats par e-mācībām

10

2.

Moodle pamati

60

3.

Satura pievienošana

120

4.

Faili, direktorijas, tīmekļa saites

120

5.

Izvēles un aptaujas

60

6.

Forumi un tērzēšana

45

7.

Uzdevumi

60

8.

Vārdnīcas un datubāzes

45

9.

Testi

140

10.

Kursa pārvaldība

60

Kursa dalībnieku datori
Kursa dalībniekiem datoros nepieciešams uzstādīt sekojošu programmatūru:
Tīmekļa pārlūkprogrammu (Mozilla Firefox 4.0 vai Explorer 6.0 vai jaunāku);
Adobe Reader;
Adone Flash Player.
Klienta operētājsistēma nav būtiska.
Materiāls licencēts ar
Attribution-ShareAlike 3.0
Unported (CC BY-SA 3.0) licenci
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0

Šis materiāls sagatavots ar
Eiropas Savienības atbalstu un
tas nepauž oficiālu Eiropas
Savienības viedokli.
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Ieteicamās minimālās prasības datortehnikai:
Procesors x86 ar ātrumu 1Ghz;
Brīvpiekļuves atmiņas lielums 1GB;
Grafiskā karte un monitors ar izšķirtspēju 1024 x 768;
Internet pieslēgums.

Moodle servera dators
Serverī nepieciešams uzstādīt sekojošu programmatūru:
Moodle standarta instalācijas pakotne 1.9.x
Papildus jāuzstāda šādi Moodle moduļi:
LightBox gallery (LightBox galerija);
Questionnaire (Aptauja);
Moodle latviešu valodas saskarnes pakotne.
Moodle serverima jābūt pieslēgtam datortīklam un sasniedzamam no kursa dalībnieku
datoriem.

Moodle vides sagatavošana kursiem:
Praktisko darbu veikšanai nepieciešams sagatavot lietotāju kontus un izstrādes e-kursus:
Moodle lietotāja konts (lietotājvārds un parole) – pasniedzējam un katram kursa
dalībniekam.
Tukšs Moodle izstrādes kurss – pasniedzējam un katram kursa dalībniekam.
Katrs kursa dalībnieks savā kursā ir ar Editing teacher (Pasniedzēja) lomu.
Tukšs Moodle demonstrācijas kurss - pasniedzējam.
Moodle kursu iestatījumos jānorāda:
Full name (Pilnais nosaukums): Praktiskie darbi ZZZ (kur ZZZ ir unikāls kursa
numurs)
Short name (Īsais nosaukums): Praktiskie ZZZ
Format (Formāts): Topics format
Number of weeks/topics (Nedēļu/tēmu skaits): 5
Course enrollable (Kursā atļauts pieteikties): Yes
Availability (Pieejamība): This course is available to students

Praktisko darbu datnes
Uzdevumā Failu izmantošana kursā tiek izmantoti kursa faili. Pasniedzējam jānodrošina,
ka kursa dalībnieki var piekļūt nepieciešamajiem failiem no saviem datoriem. Iespējamie
varianti:

Iekopēt vajadzīgos failus katra studenta darbastacijā.
Publicēt failus e-kursā. Norādīt studentiem pieslēgties e-kursam un saglabāt
failus savās darbastacijās.
Publicēt failus kādā veb vietnē. Norādīt studentiem pieslēgties vietnei un
saglabāt failus savās darbastacijās.

Darbības pirms mācību kursa
Detalizēti iepazīsties ar mācību materiālu un uzdevumiem;
Izpildīt visus materiālā ietvertos praktiskos uzdevumus demonstrācijas kursā. Šo
kursu varēs izmantot demonstrācijām kursa laikā.

Mācību rezultāts
Pārskats par e-mācībām:
Jāizprot galvenie e-mācību jēdzieni un e-mācību izmantošanas jomas.
Moodle pamati:
Jāizprot Moodle darbības un izmantošanas pamatprincipi.
Jāprot pielēgties Moodle videi ar savu lietotāja kontu.
Jāprot izmantot Moodle vidi kā studentam.
Satura pievienošana:
Jāizprot sagatavošanas un publicēšanas principus.
Jāprot pievienot formatēta teksta materiālus.
Faili, direktorijas, tīmekļa saites:
Jāprot Moodle kursā augšupielādēt kursa failus.
Jāprot publicēt kursa failus.
Jāprot publicēt saites uz tīmekļa vietnēm.
Izvēles un aptaujas:
Jāizprot aptauju lomu mācību procesā.
Jāprot pievienot un izmantot Izvēles aktivitātes.
Jāprot pievienot un izmantot Aptaujas aktivitātes.
Forumi un tērzēšana:
Jāizprot saziņas lomu mācību procesā.
Jāprot pievienot un izmantot Forumu un Tērzēšanas aktivitātes.
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Uzdevumi:
Jāizprot uzdevumu un patstāvīgo darbu izmantošana.
Jāprot sagatavot un izmantot Moodle uzdevumus.
Vārdnīcas un datubāzes:
Jāizprot kopīgi veicamu uzdevumu loma mācību procesā.
Jāprot sagatavot un izmantot Vārdnīcas aktivitātes.
Jāprot sagatavot un izmantot Datubāzes aktivitātes.
Testi:
Jāizprot testu izmantošanas principus.
Jāizprot Moodle testu sistēmas principus un iespējas.
Jāprot sagatavot dažāda veida testa jautājumus.
Jāprot sagatavot un izmantot testus.
Kursa pārvaldība:
Jāizprot kursa pasniedzēja uzdevumi kursa pārvaldībā.
Jāprot izmantot kursa pārvalsības rīkus Administrēšanas blokā.

