Veiklos (Activities)
Veiklos reikalauja iš studijuojančiojo atgalinio ryšio: atlikti namų užduotį, testą, išreikšti savo
nuomonę ir t. t.

1. Užduotys (Assignment)
Ši veikla leidžia dėstytojui pateikti užduotis studentams ir gauti iš jų rašto darbus. Atliktos
užduotys gali būti įvertinamos.
Yra keli užduočių tipai:
1. Išplėstinis failų įkėlimas – naudojama, kai iš kurso dalyvio norima gauti daugiau negu vieną
failą su atlikta užduotimi. Failo tipas gali būti bet koks.
2. Internetinis tekstas – naudojamas, kai iš kurso dalyvio norima gauti atviro tipo tekstinį
atsakymą. Kurso dalyvis tekstą rašo prisijungus prie MOODLE sistemos.
3. Įkelti vieną failą – naudojama, kai iš kurso dalyvio norima gauti tik vieną failą su atlikta
užduotimi.
4. Veikla atsijungus – naudojama, kai kurso dalyviams užduodama užduotis su aprašymu, bet
nereikalaujama darbo MOODLE sistemoje (failų įkėlimo ar teksto rašymo). Gali būti naudojama
aprašyti namų darbams, projektas ir pan., kurie bus įvertinami per kontaktines paskaitas.

2. Išplėstinis failų įkėlimas (Advanced uploading of files)
Naudojamas kai norima gauti iš besimokančiojo kaip rezultatą daugiau negu vieną failą (bylą).
Tai gali būti tekstinis failas sukurtas MS Word programa ar jai analogiška. Gali būti MS Excel, MS
PowerPoint, Acrobat Reader failai, taip pat paveiksliukas ar kitas media failas.
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Išplėstinis failų įkėlimas

Užduoties pavadinimas – parašome užduoties pavadinimą.
Aprašas – išsamiai aprašome užduotį.
Rodyti aprašymą kurso puslapyje – pažymime, jei norima, kad užduoties aprašas būtų matomas
kurso puslapyje. Varnelės nededame, jei aprašas ilgas.
Galima nuo – nurodome datą nuo kada galima įkelti failus.
Terminas – nurodome datą iki kada galima įkelti failus.
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Uždrausti vėluojančius pateikimus – rekomenduojama uždrausti įkelti failus, kai pasibaigia
nurodytas terminas.
Įvertis - pasirinkite kokia balų sistema vertinsite. Gali būti nuo 100 iki 1.

Maksimalus dydis – nurodomas maksimalus failo dydis.
Leisti naikinti – jei įjungta, klausytojai gali bet kada naikinti įkeltus failus prieš pateikdami juos
įvertinti.
Maksimalus įkeltų failų skaičius – maksimalus failų, kuriuos galima įkelti, skaičius. Šis skaičius
niekur nerodomas, todėl siūloma paminėti jį užduoties apraše.
Leisti pastabas - jei įjungta, klausytojai į teksto sritį gali įvesti pastabas (kaip internetinėje teksto
užduotyje).
Slėpti aprašą iki galimos datos – jei įjungta, užduoties aprašas slepiamas iki nurodytos datos.
Rodomas tik užduoties pavadinimas.
El. paštu siųsti įspėjimus dėstytojams - jei įjungtas, dėstytojai el. paštu gaus pranešimus, kai tik
klausytojai įtrauks arba atnaujins užduoties pateikimą. Pranešimus gaus tik dėstytojai, galintys vertinti
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konkrečią užduotį. Pavyzdžiui, jei kursai naudoja atskiras studentų grupes, dėstytojai, apriboti naudoti
tik konkrečias grupes, negaus pranešimų apie kitų grupių klausytojus.
Įjungti mygtuką Siųsti žymėti - naudodami šį mygtuką klausytojai gali nurodyti dėstytojui, kad
baigė užduotį. Dėstytojas gali pasirinkti grąžinti užduoties būseną Juodraštis (pvz., jei būtina papildomai
pataisyti atliktą darbą).

3. Internetinis tekstas
Internetinio teksto užduoties pagrindiniai parametrai analogiški išplėstiniam failų įkėlimui.

Papildomas aktualus parametras yra Leisti pateikti pakartotinai - jei įjungta, klausytojai galės
pakartotinai pateikti užduotis po to, kai jos bus įvertintos (kad jos būtų įvertintos pakartotinai).

4. Įkelti vieną failą
Šis tipas identiškas išplėstiniam failų įkėlimui. Šiuo atveju leidžiama įkelti tik vieną failą. Šio tipo
užduotyje labai riboti išplėstiniai parametrai (pvz., negalimi komentarai prie įkeliamo failo ir pan.).

5. Veikla atsijungus
Pagrindiniai parametrai identiški buvusiems užduočių tipams. Šiuo atveju kurso dalyvis mato tik
užduotį ir jos aprašymą (jokie failai nesiunčiami ir nerašomas atviras tekstas). Gali būti naudojama kaip
namų darbų aprašymas, projektiniai nurodymai ir pan. Tokios užduotys patikrinamos kontaktinių
užsiėmimų metu.

LEU Akademinių reikalų direkcija

4 iš 4

