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VIRTUALI MOKYMOSI APLINKA (MOODLE)
Moodle virtuali mokymosi aplinka – tai mokymosi aplinka, kurioje pateikiama mokymosi medžiaga
bei organizuojamas mokymasis (diskusijos, užduotys, testai ir pan.) bei atliekamas jo valdymas.

PRISIJUNGIMAS PRIE MOODLE
•

Prisijunkite prie Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro (toliau Centras) internetinės
svetainės adresu www.kaupa.lt

•
•

Pasirinkite langą skirtą

ir spauskite Moodle nuorodą (žr. 1 pav.).

Taip pat jungtis galite tiesiogiai adresu: https://moodle.kaupa.lt/

1 pav. Mokiniams langas
Atsivėrusiame lange įveskite naudotojo vardą, slaptažodį ir spauskite mygtuką
Prisijungti (žr. 2 pav.).
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2 pav. Centro Moodle prisijungimo langas

Prisijungus prie virtualios mokymosi aplinkos Moodle matysite Mano pagrindinį puslapį, kur rasite
savo kursus (dalykus / modulius) (žr. 3 pav.). Norėdami patekti į pasirinkto dalyko / modulio
mokymosi aplinką spauskite pele ant dalyko / modulio pavadinimo nuorodos.

3 pav. Centro Moodle aplinka

MOODLE VEIKLOS IR IŠTEKLIAI
Patekę į dalyko / modulio virtualią mokymosi aplinką rasite:
•
•
•
•

Teorinę mokymo(si) medžiagą.
Vaizdo / garso pamokas.
Užduotis.
Testus.
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•
•
•
•

Diskusijų forumus.
Savikontrolės klausimus.
Temų žodynus.
Kita.

1. Mokymo(si) medžiaga

Dalyko / modulio temose teorinė mokymo(si) medžiaga dažniausiai pateikiama PDF failuose. Taip
pat galėsite rasti ir kitokio formato mokymosi medžiagos: video nuorodų, paveiksliukų ir pan. (žr. 4
pav.).

4 pav. Teorinė modulio mokymo(si) medžiaga

2. Nuotolinė (vaizdo / garso) pamoka

Norėdami prisijungti prie vaizdo pamokos realiu laiku, turite:
•

Įeiti į dalyko ar modulio virtualią aplinką.

•

Pele spausti ant sukurtos vaizdo pamokos pavadinimo ikonos

•

Spausti mygtuką Prisijungti prie sesijos (žr. 5 pav.).
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5 pav. Prisijungimo langas
•

Pasirinkti dalyvavimo būdą pamokoje (klausyti) (žr. 6 pav.).

6 pav. Dalyvavimo pamokoje būdo pasirinkimas
•

Prisijungę prie vaizdo pamokos realiu laiku galite klausyti pamokos, matyti mokytojo
demonstruojamas skaidres, rašyti pokalbio lange žinutes. Mokytojui nustačius papildomus
parametrus galėsite kalbėti (žr. 7 pav.)
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7 pav. Nuotolinė pamokos prisijungimo langas

•

Atsijungti Logout, baigti dalyvavimą nuotolinėje pamokoje End Meeting galite paspaudę
tritaškio mygtuką dešinėje lango pusėje (žr. 8 pav.).

8 pav. Administravimo mygtukai

•

Norėdami peržiūrėti įrašytą pamoką turite pele spausti ant sukurtos pamokos pavadinimo
ir pasirinkti presentation mygtuką (žr. 9 pav.).
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9 pav. Įrašytos vaizdo / garso pamokos peržiūrėjimo langas

3. Užduotis

Modulio temose gali būti įkeltos užduotys, kurias turėsite atlikti per tam tikrą numatytą laikotarpį.
Norėdami pateikti atliktą užduotį, mokytojo nurodytu formatu, turite (žr. 9 pav.):
•
•
•
•

Pele spausti ant užduoties ikonos.
Atsidariusiame lange pasirinkti mygtuką Įkelti darbus.
Atliktos užduoties failus įkelti naudojantis Failo parinkiklį arba nutepti į lauką pažymėtą
mėlyna rodykle (žr. 10 pav.).
Išsaugoti įkeltą dokumentą spausti Išsaugoti pakeitimus.

10 pav. Užduoties įkėlimas
Jei norite keisti arba ištrinti pateiktą failą:
•
•
•
•

Spausti mygtuką Keisti įkeltus darbus.
Pažymėti pateiktą failą.
Atsidariusiame lange spausti mygtuką Naikinti → Gerai (žr. 11 pav.).
Išsaugoti iš naujo įkeltą failą spausti Išsaugoti pakeitimus.
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11 pav. Įkelto failo naikinimas

4. Testas

Moodle aplinkoje taip pat rasite testus. Testo klausimai gali būti įvairių tipų, pavyzdžiui, kai reikia
pasirinkti vieną ar keletą teisingų atsakymų variantų, sudėlioti tam tikrus objektus atitinkama seka,
atsakyti į klausimą vienu žodžiu ir pan. Norėdami atlikti testą turite:
•

Pasirinkti testo nuorodą.

•
•

Atsidariusiame lange spausti mygtuką
ir
.
Pažymėti teisingą atsakymą. Norėdami atsakinėti į kitame puslapyje esančius klausimus
spausti Sekantis puslapis.
Dešinėje testo lango pusėje rasite testo naršymo langą, kur galėsite matyti, kiek yra iš viso
teste klausimų, kiek jau atsakėte, stebėti, kiek laiko dar turite testo atlikimui ir pan. (žr. 12
pav.).
Baigę atsakinėti į klausimus spausti Baigti testą.
Užbaigti ir išeiti iš testo spausti Pateikti viską ir baigti.

•

•
•

12 pav. Testo naršymo langas
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•

Atlikę testą gausite testo rezultatų ataskaitą: testo atlikimo datą, trukmę, balą ir pan.
Norėdami išeiti iš ataskaitos lango spausti mygtuką Baigti peržiūrą.

5. Įvertinimų ataskaita

Užduočių ir testų įvertinimus galite peržiūrėti kairiajame lango kampe pasirinkę komandą
(žr. 14 pav.).

14 pav. Įverčių suvestinė

6. Pokalbis

Centro mokytojai bendrauti realiu pamokos metu Moodle gali naudoti Pokalbio veiklą. Tai
veikla, kuri padės geriau suprasti vieniems kitus ir aptarti rūpimas temas.

7. Diskusija

Centro Moodle dažniausiai naudojamos dviejų tipų diskusijos:

•

Naujienos ir skelbimai – forumas skirtas skelbti bendro pobūdžio naujienas. Informaciją
gali įkelti dalyko / modulio mokytojas arba administratorius.

•

Tematinės diskusijos, pateikiamos dalyko / modulio temoje – forumas, kuriame
diskutuojama tam tikra tema. Šiame forume svarbus mokinio dalyvavimas ir aktyvumas
(žr. 14 pav.).
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14 pav. Diskusijų forumo langas

SĖKIMINGO NAUDOJIMOSI!
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