E-ÕPPE KESKKOND MOODLE 2.2
E-KURSUSTE LOOMINE JA ÕPETAMINE
Õpetaja märkmed
Ajakava
Auditoorseid loenguid – 16 akadeemilist tundi.
Number

Teema

Hinnanguline kestvus
(minutites)

1.

ülevaade e-õppest

10

2.

Moodle ülesehituse kirjeldus

60

3.

Õppematerjalide lisamine kursusele

120

4.

Failide- ja kaustadehaldus, Veebilehtede
koostamine

120

5.

Vaikute ülesanded ja Tagasiside

60

6.

Foorum ja jututuba

45

7.

Kodutööd

60

8.

Sõnastikud ja andmebaasid

45

9.

Veebipõhised testid ja eksamid

140

10.

Kursuse haldamine

60

Projekti on rahaliselt toetanud Euroopa Komisjon.
Publikatsiooni sisu peegeldab autori seisukohti ja Euroopa Komisjon ei ole vastutav
selles sisalduva informatsiooni kasutamise eest.
Õppematerjal on koostatud vastavalt ECDL programmile Syllabus 5.0

Õppijate arvutid
Õppijate arvutites peab olema installeeritud järmine tarkvara:
Veebilehitseja (vähemalt Mozilla Firefox 4.0 või Explorer 6.0);
Adobe Reader;
Adobe Flash Player.
Erinevate operatsioonisüsteemide kasutamine ei tohiks piirata koolituse läbimist.
Minimaalsed süsteeminõuded:
x86 protsessor taktsagedusel 1 GHz;
1 GB muutmälu
Videokaart ja monitor resolutsiooniga 1024 × 768
Internetiühendus

Moodle Server
Moodle serveri arvutis peab olema installeeritud järgmine tarkvara:
Moodle standart installation package 2.2
Moodle eestikeelne kasutajaliides.
Moodle server peab olema ühendatud LAN-i ning olema kättesaadav õppijatele.

Moodle keskkonna planeerimine
Kursuse läbiviimiseks ja praktiliste ülesannete sooritamiseks on vaja kasutajatele luau
kasutajakontod ning ettevalmistada e-kursus:
Moodle kasutajakontod (kasutajanimi ja parool) – koolitajale jai gale õppurile.
Tühjad Moodle kursuse põhjad – koolitajale jai gale osalevale õppurile. Igale
õppuriga on vaja seostada administreeritav kursus, milles kasutaja omab õpetaja
rolli õigusi.
Tühi kursus Moodle toimingute läbiviimiseks – koolitajale.
Seadistada vajalikud Moodle kursuse seaded:
Kursuse nimetus: Praktiline Moodle kursus (2012.06) iga kursus võiks sisaldada
tunnuskoodi, mis abistaks kursust identifitseerida. (Nt. Kuupäev)
Lühinimetus: Moodle kursus (2012.06)
Formaat: Teemade formaat
Nädalate/teemade arv: 5
Avatus: See kursus on õppijatele avatud

Kursuse failed praktilistes ülesannetes

Kursuse faile kasutatakse: 3. Ülesandes: Failide haldamine kursusel. Juhendaja peab
teostama ligipääsu õppijatele
Võimalikud lahendused:
Kopeeri vajalikud failed iga õppuri kursusele.
Avalikusta failid õpetatavas Moodle kursuses ning instrueeri kuidas faile
allalaadida ning oma kursusele lisada.
Avalikusta failed avalikus veebis ning instrueeri kuidas faile allalaadida ning oma
kursusele lisada.

Enne kursuse algust
Tutvu õppematerajlidega ning praktiliste ülesannetega;
Täida kõik praktilised ülesanded.

Kursuse õpiväljundid
Ülevaade e-õppest:
o Teab e-õppe põhimõisteid ning kasutusvõimalusi.
Moodle põhitõed:
o Teab Moodle kasutamise- ja töötamise põhimõtteid.
o Loob iseseisvalt või Moodle kasutajakonto.
o Oskab Moodle keskkonda kasutada õppuri rollis.
Õppematerjalide lisamine:
o Saab aru e-õppematerjalide koostamise- ja avalikustamise
põhimõtetest.
o Lisab keskkonda vormindatud tekstimaterjale.
Failid, Kaustad, Veebilehed:
o Lisab kursusele õppematerjale.
o Avalikustab õppematerjalid Moodle keskkonnas.
o Loob korrektseid veebiviiteid.
Valikud ja tagasiside:
o Teab tagasiside ja küsimustike rolli õppeprotsessis.
o Loob ja kasutab Valiku ülesannet Moodles.
o Loob ja kasutab tagasiside küsimustike Moodle keskkonnas.
Foorum ja jututuba:
o Teab kommunikatsiooni rolli õppeprotsessis.
o Loob ja kasutab kursusel kommunikatsioonivahendeid (Foorum ja
jututuba).
Ülesanded:
o On teadlik ülesannete vajalikkust õppeprotsessis.
o Loob ja kasutab Moodle keskkonan põhiseid ülesandeid.
Sõnastikud ja andmebaasid:
o On teadlik koostöövahendite võimalusest õppeprotsessis.
o Loob ja kasutab kursusel Moodle sõnastiku vahendit.
o Loob ja kasutab andmebaasi võimalusi Moodles.
Testid:
o Teab testide kasutamisel kasutatavaid põhimõtteid.

o

Teab Moodle keskkonnas kasutajavaid testi loomise
põhimõtteid ja võimalusi.
o Loob erinevate küsimusetüüpidega testülesandeid.
o Loob ja kasutab testide vahendid Moodles.
Kursuse haldamine:
o Teab õpetaja rolli kursuse läbiviimisel.
o Kasutab erinevaid tööriistu kursuse seadistamise plokis..

vahendi

