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Palīdzība
Palīdzību par ISMA Moodle izmantošanas tehniskām problēmām var saņemt pa e-pastu
nadezda.kniga@isma.lv.
Ja Jūs aizmirsat paroli, tad sistēmā nomainīt nevar. Ir jākontaktējas ar ISMA E-learning
administratoru.

Pieslēgšana (Logging On)
1. Tieši norādot adresi http://moodle.isma.lv/.
1. Nepieciešams pieslēgties sistēmai, norādot savu lietotāja vārdu un paroli sk. 1.att.

Pieslēgšanās

Kursu
kategorijas

1.att. http://moodle.isma.lv/

Kā tikt līdz studiju kursam (reģistrācija uz kursu)
1.
2.
3.
4.

Kursu kategorijas «Course categories» logā izvēlēties kursa valodu. sk. 1.att.
Izvēlēties stūdiju programmu. sk. 2.att.
Izvēlēties kursa semestri. см. sk. 3.att. Jūs redzēsiet lasamo šajā semestrī kursu sarakstu. см. sk. 4.att.
Kursu sarakstā jāizvēlas linku uz vajadzīgo kursu. Atversies reģistrācijas uz kursu logs. sk. 5.att.
Reģistrācijas uz jebkuru kursu notiek tikai vienu reizi. Reģistrācijas laikā notiek studenta piesaiste
pie pasniedzēja (ar kursu). Pasniedzējs redz piereģistrētus studentus savā studentu sarakstā. Un tiek
2

veidota atmiņas šūna studentu ispildīto darbu glabašanai. Reģisrtācijas atslēga (Enrolment key)
kursam ir kursa kods, kurš seko pēc kursa nosaukuma. sk. 5.att.

Izvēlēties
programmu

2.att. Stūdiju programmas

Izvēlēties
semestri

3.att. Semestri
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4.att. Semestra kursu saraksts.

Moodle kursa nosaukus ir kursa nosaukums, kursa kods,
pasniedzāja uzvārds.
Reģisrtācijas atslēgas
ievads (Enrolment key)

5.att. Reģistrācijas logs uz kursu.

Lietotāja profila rediģēšana
Lietotāja profilā tiek norādīta sistēmas lietotāja kontaktinformācija un sistēmas izmantošanas
personīgie iestatījumi.
Lai mainītu informāciju profilā:
 Atver profila rediģēšanas lapu – klikšķina uz sava vārda saitē (augšājā labajā sturī) Jūs esat
pieslēdzies kā Vārds Uzvārds (You are logged in as Vārds Uzvārds) => Rediģēt profilu (Edit profile).
sk. 6.att.
 Norāda nepieciešamo informāciju. Obligāti aizpildāmie lauki būs atzīmēti ar zvaigznīti (*).
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Saglabā izmaiņas profilā (Update profile).
Vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi šeit mainīt nav iespējams.

Profila iestatījumu paskaidrojumi:
E-mail. Nepieciešams norādīt e-pasta adresi, kas tiek regulāri izmantota.
E-mail display (E-pasta rādīšana). Iespēja paslēpt savu e-pasta adresi no citiem kursa dalībniekiem
vai servera lietotājiem. Administrators un pasniedzējs studenta e-pasta adresi redzēs vienmēr.
Preferred language (Vēlamā valoda). Var izvēlēties, kādu sistēmas saskarnes valodu vēlaties lietot.
Description (Apraksts). Šajā laukā var īsi pastāstīt par sevi – informācija par studijām, hobijiem,
izglītību u.c. Šo informāciju varēs redzēt ikviens, kas apskatīs jūsu profilu.
Picture of (Bilde). Jūs varat augšupielādēt attēlu no sava datora uz serveri, kas dažādās vietās tiks
izmantota, lai jūs reprezentētu. Šī iemesla dēļ labāk ir izmantot jūsu portretu, bet varat izmantot jebkuru
attēlu, kādu vēlaties. Fotogrāfijai ir jābūt JPG vai PNG formātā (failu nosaukumi parasti bedzas ar .jpg vai
.png).

6.att. Lietotāja profila rediģēšana

Lai atgriesties starta lapā jāuzklikšķina uz E-Learning linku augšajā kreisajā sturī (navigācijas joslā)
sk. 7.att.:
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Система
навигации
7.att. Navigācijas joslā.

Moodle kursa interfeiss
Visiem Moodle kursiem ir vienāda pamatlapas struktūra – lapas galvene, centrālā daļa ar satura
rādītāju (kursa sekcijām) un abās malās izvietotiem blokiem.
Lapas galvenē parādās kursa nosaukums un lietotāja informācija.

7.att. Moodle kursa interfeiss.
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Moodle bloki
Moodle bloki

Paskaidrojums
Kreisās malas bloki
Participants"Dalibnieki" - ļauj apskatīt kursa dalībnieku sarakstu,
viņu profila informāciju un personīgo emuāru (blogu). Ja vēlas nerādīt savu epasta adresi citiem, tad tas jāiestata savā lietotāja profilā.
Šeit var rakstīt isziņas citiem kursa dalibniekiem vai pasniedzējam,

(Personu bloks)

jāatver dalibnieka profilu un jāspiež pogu:
Aktivitāšu bloks ļauj piekļūt kursa aktivitātēm (kuri ir izmantoti šajā
kursā, piemēram, forumi, resursi, uzdevumi, testi...), izvēloties aktivitātes
veidu. Piemēram, forumu diskusijas var atrasties dažādās kursa sekcijās, bet
visu forumu sarakstu var atvērt no Aktivitāšu bloka, izmantojot saiti Forumi.

(Kursa elementi)

(Administrēšanas bloks)

Grades (Vērtējumi) - ļauj studentiem
apskatīt savas atzīmes par testiem,
uzdevumiem, kursa atzīmi. Var apskatīt visu
kursu atzīmes (izvēlējoties Overview report).
Profile (Lietotāja profils) – parada
lietotāja profila rediģēšanas logu sk. 6.att.
Šeit ir redzami visi kursi, uz kuriem Jūs esat piereģistrējušies.

(Mani kursi)
Labās malas bloki
Blokā Jaunumi parādās pasniedzēja publicētie kursa jaunumi,
atgādinājumi un paziņojumi.
(Jaunumi)
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Moodle bloki

Paskaidrojums
Blokā Gaidāmie notikumi parādās tuvākajā laikā gaidāmie notikumi.
Blokā atrodas saite uz Kalendāru, kur var apskatīt visus plānotos notikumus,
vai veikt patstāvīgu plānošanu.

(Gaidāmie notikumi)
Blokā Pēdējās aktivitātes parādīsies informācija par izmaiņām šajā
kursā – jauni sūtījumi forumos, pievienoti kursa materiāli utml.

(Pēdējās aktivitātes)
Centrālā daļa – kursa saturs
(satura rādītāji (kursa sekcijās), linki uz resursiem, testiem, forumiem)

(Jaunumi)

Jaunumu forums atrodas ievadsekcijas apakšajā daļā. Šajā forumā
izlikt jaunumus var tikai pasniedzējs vai administrators.
Links uz failu.
Links uz teksta lapu.
Links uz inretneta resursu (saitu).
Links uz elektronisko testu. Pasniedzējs izmanto Testu (Quiz)
elektroniskā testa veidošanai, kurs tiks automatiski parbaudīts.
Pasniedzējs var noradīt:
 datumu un laiku, kad tests būs pieejams izpildīšanai,
 laiks (minutu daudzums), kas ir dots testa izpildīšanai,
 meģinājumu skaits un dienu skaits starp meģinājumiem,
 testa izpildīšanas režīms (ja tests ir domats pašparbaudei, tad students
uzreiz var redzēt testa rezultātu; ja tests ir domats beiga parbaudei, tad
students varēs redzēt testa rezultātu tikai pēc kada laika).
Eksistē dažādi jautājumu tipi, atbildes uz kuriem var but:
 daudzizvēļu, Atbildot uz jautājumu (kas var saturēt attēlu) studentam
jāizvēlas no piedāvātajām atbildēm. Daudzizvēļu jautājumam var
norādīt, ka pieļaujama tikai viena atbilde (One answer only – radio
pogu variants) vai vairākas atbildes (Multiple answers allowed –
ieklikšķināmās rūtiņas).
 īsā atbilde, atbildot uz jautājumu (kas var saturēt attēlu) students
atbildē
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Moodle bloki

Paskaidrojums


ieraksta vārdu vai frāzi, kas sistēmā tiek salīdzināta ar pasniedzēja
norādītām iespējamām atbildēm.
 skaitlisks, no studentu viedokļa skaitliskie jautājumi izskatās kā īso
atbilžu jautājumi. Atšķirība ir iespējā norādīt pieļaujamo kļūdu atbildē.
 eseja, atbildot uz jautājumu (kas var saturēt attēlu) students atbildi
sniedz esejas formā. Pasniedzējam esejas jautājums ir jāpārbauda un
jāizliek atzīme. Pie viena ir iespējams pievienot pasniedzēja
komentārus.
Pasniedzējs izmanto Uzdevumu (Assignments) rīku, lai uzdotu
studentiem veikt mājas darbu, saņemtu nodotos darbus un izliktu tiem
atzīmes. Uzdodot darbu, pasniedzējs var norādīt termiņus, kad darbs ir
jānodod, vērtēšanas kritērijus un iegūstamo atzīmi. Students darbu nodod,
iesniedzot e-kursā atbildi esejas formā vai augšupielādējot vienu vai vairākus
failus.
Links uz izvēli. Izvēles (Choices) rīks ir ļoti vienkāršs — pasniedzējs
uzdod jautājumu un norāda vairākas iespējamās atbildes. Tas var būt noderīgs
ātru aptauju organizēšanai, lai stimulētu pārdomas par kādu tēmu; lai kursa
dalībniekiem sniegtu iespēju nobalsot par kursa tālāko virzienu; lai savāktu
piekrišanu kādam pētījumam.
Links uz tērzēšanu. Tērzēšanas (Chat) rīks dalībniekiem sniedz reālā
laika sinhronās saziņas iespējas (čat-konsultācijas), izmantojot tīmekli. Tas ir
labs rīks savstarpējās sapratnes un apspriežamās tēmas izpratnes uzlabošanai
— tērzēšanas telpas izmantošanas režīms būtiski atšķiras no asinhrono forumu
izmantošanas.
Ja students nepiedalījas tērzēšanā, tad viņš var apskatīt ieprikšējo
sessiju citā laikā.
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