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Pamatnostādnes

• E-izglītības ieviešana ir viena no svarīgākajām 
inovācijām izglītībā. Tā ir viena no 
pamatnostādnēm Eiropas Savienības Lisabonas 
stratēģijā izglītības un mācību sistēmas 
uzlabošanai ES.

• E-izglītība nodrošina diferenciētu pieeju izglītības 
ieguves organizēšanā, nodrošina principiāli jaunu 
pieeju, kas sagatavo skolēnus darbam modernā 
informācijas sabiedrībā.

• Latvija ir gatava plašākai interneta tehnoloģiju 
izmantošanai, OECD PISA pētījumi rāda, ka 
situācija ar interneta lietošanu Latvijas skolās un 
mājsaimniecībās pēdējos gados strauji uzlabojas 
un uz 2006. gadu jau aptuveni atbilda OECD 
valstu vidējam līmenim.



  

• Ikvienam izglītojamajam iespēja nodrošināt 
individuālu pieeju mācību procesā

• Ļauj nodrošināt skolotāja darba intensifikāciju

• Paaugstina skolotāju un skolēnu darba 
efektivitāti

• Nodrošina iespēju veikt attālinātu priekšmetu 
apguvi neatkarīgi no skolēnu atrašanās vietas

E-izglītības galvenās 
priekšrocības



  

Moodle pasaulē (1)

• Moodle ir atklātā pirmkoda e-izglītības vide

• Moodle ir ievērojams lietotāju skaits, kas 
nepārtraukti pieaug
 Vairāk par 38 381 reģistrētu instalāciju 203 

pasaules valstīs.
• Vairums no tām ir mazas instalācijas (līdz 1000 

lietotājiem) – skolās, koledžās, projektos
• Lielākās instalācijas ir ar lietotāju skaitu 100'000 – 

700'000
 Vairāk par 26 miljoniem lietotāju
 1 milj pasniedzēju

• Moodle strauji attīsta – daudzas universitātes un 
uzņēmumi finansē un piedalās dažādu Moodle 
komponentu uzlabošanā un izstrādē



  http://moodle.org/stats/

Moodle instalāciju skaits pasaulē



  http://moodle.org/stats/

Moodle instalāciju lietotāju skaits



  

Moodle pasaulē (2)

http://moodle.org/stats/



  

Moodle priekšrocības

• Ļauj organizēt izglītojošo darbību globālajā 
tīmeklī.

• Tiek izmantotas standarta interneta tehnoloģijas.

• Moodle ir platformneatkarīga sistēma, kas 
nodrošina plašu pakalpojuma pieejamību 
neatkarīgi no:
 visām populārākajām operētājsistēmām (Microsoft 

Windows, Linux, Mac OS u.c.)
 Interneta resursu pārlūkprogrammām (Mozilla 

Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari, 
Google Chrome u.c.) ar to standarta spraudņiem 
(plug-in), piemēram, Flash,

• Moodle ir bezmaksas atklātā pirmkoda 
programmatūra un nav jāmaksā par lietošanas 
licencēm.



  

Moodle iespējas – mācību 
materiālu izvietošana
• Kursu materiālu ievietošana failu veidā

 Dažādu elektronisko failu formāti – teksts, attēli, 
multimediju materiāli, t.sk. video, interaktīvi Flash 
materiāli u.c.,

• Jaunu materiālu veidošana uz vietas e-kursā:
 Tīmekļa lapu izveide
 E-grāmatu veidošana
 Iespēja ievadīt un rediģēt matemātikas formulas 

dokumentos, testos, uzdevumos

• Vārdnīcas

• Var veidot sazarotus moduļus
 Pēc pašpārbaudes testa klausītāju vai skolēnu 

sistēma aizvirza vai nu uz nākamo tēmu vai 
ierosina atgriezties atpakaļ neapgūtajā materiālā



  

Video tiešraide e-kursā



  

Multimediju materiālu 
ievietošanas piemērs



  

Teksta rediģēšanas iespējas



  

Matemātikas ievades iespēja



  

Vārdnīca



  

Moodle iespējas – saziņa un 
grupu darbs
• Forumi (diskusijas, pieredzes apmaiņa, 

iespējams augšuplādēt pielikumus),

• Īsziņu nosūtīšana

• Iekšējā e-pasta sistēma

• Tērzēšana (čats)

• Wiki rīks kolektīvai dokumentu rediģēšanai

• Semināra rīks – kursa dalībnieki var vērtēt citu 
kursa dalībnieku iesūtītos darbus



  

Forums



  

Moodle iespējas – vērtēšana

• Izvēles (mini-aptaujas)

• Testi
 dažādi jautājumu tipi, iespējams atvērt tikai 

noteiktā laika intervālā
 iespēja automātiski atlasīt jautājumus no lielāka 

jautājumu skaita personalizētu testu izveidei
 iespēja jaukt jautājumu un atbilžu secību

• Testu automātiska vērtēšana, statistika

• Klausītājs pēc testa izpildes var analizēt savas 
kļūdas un redzēt pareizo atbildi,

• Darbu iesniegšana (iespējams norādīt datumu un 
laiku intervālus),



  

Izvēles (mini-aptaujas)



  

Testa piemērs



  

Testa rezultāta apskate



  

Testa jautājumu analīze



  

Moodle iespējas – mācību darba 
organizēšana
• Jaunumu paziņošanas iespēja visiem kursa 

dalībniekiem – Jaunumu forums
 Visiem kursa dalībniekiem tiek automātiski izsūtīts 

e-pasts

• Kalendārs
 Iespēja ievadīt personīgus, grupu un kursa 

notikumus

• Gaidāmie notikumi
 ērta iespēja redzēt, piemēram, pārbaudes darbu 

beigu termiņus.

• Aptauju organizēšana

• Apmeklējumu un darbību žurnāls



  

Kalendārs



  

Aptaujas (1)



  

Aptaujas (2)



  

E-kursa apmeklējuma žurnāls



  

Latvijas Universitāte skolām 
piedāvā
• Iespēju bez maksas izmantot e-izglītības vidi 

Moodle
 Pielāgots vizuālais izskats
 Pielāgota kategoriju un kursu struktūra

• Izstrādātu lietotāju reģistrāciju mehānismu

• Centralizētu servera uzturēšanu – jauninājumus, 
dublēšanu, drošību



  

Paldies!
arnis.voitkans@lu.lv

Paldies L.Niedrītei, H.Bondaram, I.Gorbānam,
 V.Vēzim par idejām prezentācijas izveidē
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