LU E-STUDIJU APMĀCĪBU SEMINĀRU TĒMAS
1. - 3. seminārs ir paredzēts tiem, kas vēlas iegūt pamatzināšanas, lai sekmīgi uzsāktu darbu
LU e-studiju vidē.
4. seminārs - "Testi, to veidošana" būs aktuāls tiem, kas plaši pielieto testus kā studentu zināšanu
(sasniegumu) mērīšanas līdzekli.
5. – 6. seminārs noderēs tiem, kas vēlas aktīvāk darboties paši un arī studentus iesaistīt savos
e-studiju kursos.

1. seminārs (2h)
MOODLE KURSA UZBŪVE UN ELEMENTI:
• Lietotāja profils, tā iestatīšana;
• Moodle kursa sākumlapa;
• Kursa iestatījumi;
• Kursa rediģēšanas režīms;
• Lietotāja lomas maiņa;
• Grupu definēšana (Auto-create un pašu veidotas grupas, dalībnieku pievienošana grupām);
• Kalendāra izmantošana.

2. seminārs (2h)
MOODLE KURSA RESURSI:
• Uzrakstu, teksta lapas, tīmekļa lapas pievienošana kursam;
• Specifiska teksta noformējuma noņemšana;
• Failu (PDF, DOC, PPT u.c.) pievienošana kursam;
• Matemātikas formulu un dažādu speciālo simbolu ievietošana kursa materiālos;
• Saišu veidošana uz direktoriju un ārējām tīmekļa vietnēm;
• Video failu ievietošana.

3. seminārs (2h)
VĒRTĒŠANAS RĪKI
Uzdevumi:
• Uzdevumu veidi;
• Uzdevumu veidošana;
• Uzdevumu pārvaldība.
Vērtējumu grāmatas struktūra, iekārtošanas pamatprincipi:
• Vērtējumu grāmatas izmantošana, starppārbaudījumu un eksāmena vērtējumu
ievadīšana, gala vērtējumu ievadīšana un apstiprināšana.
• Vērtējumu grāmatas sadaļa “Pārbaudījumu protokoli”. Kopējo un individuālo
pārbaudījumu protokolu aizpildīšana un slēgšana. Studentu atlasīšana e-kursā pēc
pārbaudījumu protokoliem, grupu režīma izmantošana e-kursā;
• Vērtējumu grāmatas atskaites.

4. seminārs (2h)
TESTI, TO ORGANIZĒŠANA:
• Jautājumu bankas veidošana (jautājumu kategorijas, testa jautājumu tipi, jautājumu
veidošana, jautājumu imports);
• Testa pievienošana kursam (jautājumu pievienošana testam, testi ar fiksētiem
jautājumiem, nejauši izvēlēti jautājumi, testa vērtējums, priekšskatījums un pārbaude);
• Testu pārvaldīšana (testa rezultātu pārskats, pārvērtēšana, manuālā vērtēšana, rezultātu
analīze).

5. seminārs (2h)
MOODLE KURSA AKTIVITĀTES
Aptaujas rīki:
• Izvēle;
• Aptauja jeb atsauksme (pievienošana kursam, jautājumu pievienošana, aptauju
pārvaldība).
Saziņas rīki:
• Forumi (izveidošana un izmantošana);
• Tērzēšana (pievienošana kursam un izmantošana);
• Tīmekļa konferences organizēšana, konferences ierakstīšanas iespējas.

6. seminārs (2h)
PAPILDUS MOODLE MODUĻI
• Nodarbība
• Seminārs
• Vārdnīca (vārdnīcu pievienošana un izmantošana);
• Viki rīks
• Grāmata (grāmatas izveidošana, nodaļu importēšana grāmatā);
• Lightbox attēlu galerija (galerijas pievienošana, izmantošana un pārvaldība).

