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NB! Kõige paremini töötab Moodle Mozilla Firefox brauseris! 

Viimane versioon on alla laetav siit: http://www.mozilla.com/et/firefox/  

ADMINISTRAATOR 

Administraator on isik, kes omab kõiki õpikeskkonna muutmise õigusi. Administraatoreid 

on võimalik juurde lisada, aga nende kaasamisel peab arvestama, et tal on võimalik jälgida, 

muuta ja kustutada kogu infot, mis süsteemis sisaldub. 

Süsteemil peaks olema üks administraator, kes tegeleb süsteemi korrashoiuga. Samas on 

võimalik jagada administraatori tegevused mingi kindla inimeste grupi vahel. Näiteks üks 

inimene tegeleb kasutajate lisamise ja registreerimise kinnitamisega, teine kursuste 

lisamisega ja kolmas keskkonna seadistamisega. 

Administraatori kasutajaliides on jaotatud järgnevateks osadeks (vt joonis 1): 

1. Näitab kellena oled sisse logitud ja võimaldab keskkonnast väljumist. Võimalik 

valida keelt. 

2. Lingid teistele lehekülgedele. 

3. Avatud kursused. 

4. Peamenüü. 

5. Õpikeskkonda lisatud uudised, nupp uute uudiste lisamiseks ja võimaldab uudiste 

foorumiga liitumist või liitumise tühistamist. 

6. Põhiline erinevatel alamlehtedel navigeerimise menüü (kursused, pealeht, alamlehed, 

profiilileht jne). 

7. Administraatorite jaoks põhiline menüü. Võimalik liikuda kõikidele keskonna 

seadistamisega seotud alamlehtedele. 

8. Kalender kursustel toimuvate sündmuste kuvamiseks. 

9. Näitab, kes on süsteemi sisse logitud. 

10. Näitab kellena oled sisse logitud ja võimaldab keskkonnast väljumist. 

 

http://www.mozilla.com/et/firefox/
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Järgnevalt on kirjeldatud mõned administraatorite põhitegevused. Tegevused on jaotatud 

sammudeks ja olulisemad neist on illustreeritud vastava kasutajaliidese pildiga. 

PÕHILISTE IKOONIDE TÄHENDUSED 

Muudetavatel objektidel on erinevaid operatsioone tähistavad ikoonid märgitud järgnevalt 

(vt joonis 2): 

1. Muutmine 

2. Kustutamine 

3. Peitmine 

4. Cohorts (ei kasutata) 

5. Järjekorras (tähtsuses) üles liigutamine 

6. Järjekorras (tähtsuses) alla liigutamine 

 

JOONIS 2. IKOONID 

 

ADMINISTRAATORITE LISAMINE JA EEMALDAMINE 

Süsteemis saab lisada ning eemaldada administraatori õigustega kasutajakontosid. 

I samm  

Menüüst vastava alajaotuse valimine (vt joonis 3, märgitud punase kastiga). 
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JOONIS 3. ADMINISTRAATORITE LISAMINE JA EEMALDAMINE I 

II samm  

Administraatorite lisamise ja eemaldamise kasutajaliides (vt joonis 4). 

Punasega märgitud:  

Võimalik valida kasutajaid kellele administraatori õigused anda. 

Rohelisega märgitud: 

Valitud kasutajate lisamine administraatoriteks. 

Pruuniga märgitud: 

Eksisteerivad administraatorid, keda valides on võimalik administraatori õigused 

eemaldada. 

Sinisega märgitud: 

Valitud kasutajate eemaldamine administraatori staatusest. 
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JOONIS 4. ADMINISTRAATORITE LISAMINE JA EEMALDAMINE II 

III samm 

Kinnitamine või tühistamine vastavale nupule vajutamisega. 
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KASUTAJATE MANUAALNE LISAMINE 

Administraator saab luua käsitsi kasutajakontosid. Selleks on kaks võimalust, mida 

käsitletakse järgnevates peatükkides. 

 

ÜHE KASUTAJA LISAMINE 

I samm 

Menüüst vastava alajaotuse valimine (vt joonis 5, märgitud punase kastiga). 

 

JOONIS 5. KASUTAJATE LISAMINE I 

 



9 

 

II samm 

Kohustuslike väljade täitmine ja vajutamine nupule „Uuenda kasutaja andmeid“. 

 

MITME KASUTAJA LISAMINE CSV FAILIST 

Mis on CSV fail? 

http://en.wikipedia.org/wiki/Comma-separated_values  

I samm 

Menüüst vastava alajaotuse valimine (vt joonis 6, märgitud punase kastiga). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Comma-separated_values
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JOONIS 6. MITME KASUTAJA LISAMINE CSV FAILIST I 

 

II samm 

Faili ja selle parameetrite valimine (vt joonis 7): 

1. Faili valimine arvutist. 

2. Näitab millised failid on valitud. 

3. CSV eraldaja valimine (millise eraldajaga on andmed eraldatud). 

4. Faili kodeering (reeglina UTF-8).  

5. Eelvaates näidatavate ridade arv. 

6. Laadimise nupp. 
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JOONIS 7. MITME KASUTAJA LISAMINE CSV FAILIST II 

 

KASUTAJATE REGISTRATSIOONI MANUAALNE KINNITAMINE, 

KASUTAJATE MUUTMINE JA KUSTUTAMINE 

Administraator saab käsitsi kinnitada registreerunud kasutajate kontosid. Samuti saab ta 

kontosid muuta ja kustutada. 

I samm 

Menüüst vastava alajaotuse valimine (vt joonis 8, märgitud punase kastiga). 
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JOONIS 8. KASUTAJATE NIMEKIRI 

II samm 

Vastava tegevuse valimine (vt joonis 9): 

1. Muutmine. 

2. Kustutamine. 

3. Registreerumise kinnitamine. 

 

JOONIS 9. KASUTAJATEGA SEOTUD TEGEVUSED 

NB! Kui „Kinnitan“ nuppu ei eksisteeri on kõik kasutajad juba eelnevalt kinnitatud. 

Edasised sammud on kerged ja neid lahti seletada pole vaja. 
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KURSUSTE LISAMINE JA SEADISTAMINE 

Administraatorid saavad luua kursusi ja määrata kursuste seadeid. Kui administraator on 

määranud kursusele õpetaja, on seejärel õpetajal võimalik teostada kõiki kursusega seotud 

tegevusi. 

Üks parimatest võimalikest töökorraldustest on kõikide aasta jooksul toimuvate kursuste 

eelnev kindlaks määramine ja õpetajate lisamine kursusele ning seejärel saavad vastavate 

kursuste õpetajad kursuse administreerimise üle võtta. 

 

KURSUSTE JA RUBRIIKIDE LISAMINE 

I samm 

Menüüst vastava alajaotuse valimine (vt joonis 10, märgitud punase kastiga). 

 

JOONIS 10. KURSUSTE JA RUBRIIKIDE LISAMINE I 
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II samm 

Vastava tegevuse valimine (vt joonis 11): 

1. Uue kursuse lisamine. 

2. Uue rubriigi lisamine. 

 

JOONIS 11. KURSUSTE JA RUBRIIKIDE LISAMINE II 

III samm – Uue kursuse lisamine 

Üldised kursuse seaded (vt joonis 12): 

1. Kursuse rubriigi valik. 

2. Kursuse täisnimi (nt Bioloogia). 

3. Lühinimi (nt biol). 

4. Kursuse lühi-iseloomustus. 

5. Formaat, võimalikud valikud: 

 teemade formaat – kursus on jaotatud teemadeks, iga teema jaoks oma blokk 

kuhu lisada faile, teste, teadaandeid ja muud 

 nädalakava formaat – kursus on jaotatud nädalateks, iga nädala jaoks on 

blokk kuhu lisada faile, teste, teadaandeid ja muud 

6. Vastavalt eelnevale valikule kas nädalate või teemade arv. Teemade arv sõltub 

kursusel käsitlevate teemade arvust. Nädalate arv sõltub kursuse kestvusest. 

7. Millal kursus algab. 
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JOONIS 12. ÜLDISED KURSUSE SEADED 

Lisavalikud kursuse tekitamisel (vt joonis 13): 

1. Luba külaliste juurdepääs - kas külastajad (kasutajakontot mitteomavad isikud) 

võivad kursuse andmeid ja materjale näha ja kasutada? 

2. Parool - kas külastajatelt nõutakse kursusele sisenemisel parooli? 

3. Grupi laad - kas kursusel õppijad on jaotatud rühmadesse? 

4. Force group mode - kas gruppidesse jagunemine on kohustuslik? 

5. Default grouping - vaikimisi gruppide jagunemise laad? 

6. Avatus - kas kursus on õppijatele avatud? 

7. Kursuse tekitamine või valikute tühistamine. 
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JOONIS 13. KURSUSTE LISAVALIKUD 

III samm – Uue rubriigi sisestamine 

Rubriigid on kursuste rühmad. 

Rubriigi sisestamise seaded (vt joonis 14): 

1. Ülemrubriik – kas uus rubriik kuulub mingi teise rubriigi alla või on ta ise 

tipprubriigiks? 

2. Rubriigi nimi 

3. Kirjeldus 

4. Rubriigi loomine või tühistamine 
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JOONIS 14. UUE RUBRIIGI SISESTAMINE 

 

ÕPETAJA MÄÄRAMINE KURSUSELE 

I samm 

Vastavale kursusele sisenemine. 

II samm 

Kursuse administreerimise menüüst vastava alajaotuse valimine (vt joonis 15, märgitud 

punase kastiga). 
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JOONIS 15. KURSUSELE ÕPETAJA MÄÄRAMINE II 

III samm 

Registreeritud kasutajate lehekülg. 

„Registreeri kasutajad“ nupule vajutamine (vt joonis 16, märgitud punase kastiga). 

 

JOONIS 16. KURSUSELE ÕPETAJA MÄÄRAMINE III 
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IV samm 

Vastava õpetaja määramine (vt joonis 17): 

1. Rolli „Õpetaja“ määramine. 

2. Vastava õpetaja valimine nupuga „Enrol“. 

3. Kinnitamine. 

 

JOONIS 17. VASTAVA ÕPETAJA MÄÄRAMINE 

 

KURSUSTELE REGISTREERIMISE VÕIMALUSTE SEADISTAMINE 

Administraator saab määrata vaikimisi kursusele registreerumise viisid, mis võetakse 

kasutusele siis, kui uus kursus luuakse. 

Kursustele on võimalik õpetajatel käsitsi õpilasi registreerida. Teiseks võimaluseks on 

õpilaste poolne registreerumine. Neid registreerumise võimalusi saab seadistada vastavalt 

vajadustele. 

NB! Need on vaikimisi seaded, mis kehtivad kõigile uutele loodud kursustele. Pärast 

kursuse loomist on võimalik neid seadistusi kursuse õpetajal muuta vastavalt vajadustele. 

I samm 

Menüüst vastava alajaotuse valimine (vt joonis 18, märgitud punase kastiga). 
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JOONIS 18. KURSUSELE REGISTREERUMISE SEADISTAMINE 

II samm 

Vastava kursusele registreerumise viisi valimine (vt joonis 19): 

1. Käsitsi registreerimise seaded. 

2. Enda (õpilaste) poolse registreerimise seaded. 

3. Külaliste juurdepääsu seadistamine. 
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JOONIS 19. KURSUSELE REGISTREERIMISE SEADISTAMINE II 

III samm – Käsitsi registreerimise seaded 

Käsitsi registreerimise seadistamine (vt joonis 20): 

1. Add instance to new courses – kas kõigile uutele kursustele tuleks lisada see 

registreerimise viis. 

2. Luba käsitsi registreerimised – kas käsitsi registreerimine on lubatud. 

3. Vaikimisi registreerimise kestvus – vaikimisi käsitsi registreerimise aeg alates 

kursuse loomisest (0 kui lõpmatu). 

4. Vaikimisi roll – millise staatusega kasutaja vaikimisi registreeritakse. 

5. Muudatuste salvestamine. 
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JOONIS 20. KÄSITSI REGISTREERUMISE SEADED 

III samm – Õpilaste poolse registreerumise seaded 

Õpilaste poolse registreerumise seaded (vt joonis 21): 

1. Nõua registreerumise võtit – kas õpilastelt nõutakse kursusega liitumisel võtit (võti 

on õpetajale teada). 

2. Use password policy – kas kursuse võtmele kehtivad samad nõuded, mis tavalisele 

paroolile (näiteks sisselogimisel kasutatavale). 

3. Näita vihjet – kas kursuse parooli vihjeks näidatakse parooli esimest tähte. 

 

JOONIS 21. ÕPILASTE REGISTREERUMISE SEADED 

Õpilaste poolse registreerumise vaikimisi valikud (vt joonis 22): 

1. Add instance to new courses – kas see registreerumise viis lisatakse kõikidele uutele 

kursustele. 

2. Luba enda poolsed registreerumised – kas õpilaste poolne registreerumine on 

lubatud. 

3. Use group enrolment keys – kas gruppidele kasutatakse eraldi registreerumise võtit. 
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4. Vaikimisi rolli määramine – milline roll määrataske registreerujale. 

5. Registreerimise periood – vaikimisi õpilaste poolse registreerimise võimalik aeg 

alates kursuse loomisest (0 kui lõpmatu). 

6. Eemalda peale eba-aktiivsust – millal tuleks registreerunud kasutajad eemaldada kui 

nad ei ole olnud kursusel aktiivsed siin määratud aja möödumisel. 

7. Maksimum registreeritud kasutajaid – maksimum arv lubatud registreerumisi (0 kui 

lõpmatu). 

8. Saada kursuse tere tulemast teade – kas registreerunud õpilasele saadetakse tere 

tulemast teade. 

9. Salvestamine. 

 

JOONIS 22. ÕPILASTE REGISTREERUMISE VAIKIMISI VALIKUD 

III samm – Külalise juurdepääsu seadistamine 

Külaliste juurdepääsu seadistused ja vaikeväärtused (vt joonis 23): 

1. Require guest access password – kas külaliste juurdepääsu määramisel on vaja 

külalistel sisestada kursusele vastav parool. 

2. Use password policy – kas külalisjuurdepääsu parool peab vastama tavalistele 

parooli nõuetele (nt süsteemi sisenemisel kasutatav parool). 

3. Show hint – kas paroolile näidatakse vihjet kuvades parooli esimene täht. 

4. Add instance to new courses – kas külalisjuurdepääsu võimalus lisatakse vaikimisi 

uutele kursustele. 

5. Luba külalise juurdepääs – kas ajutine külalisjuurdepääs on lubatud. 



24 

 

6. Salvestamine. 

 

JOONIS 23. KÜLALISTE JUURDEPÄÄSU SEADISTAMINE 
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KURSUSTE ADMINISTREERIMINE 

Pärast õpetaja määramist kursusele on kõik antud kursusega seotud õigused õpetajal olemas 

ja ta saab hakata üles ehitama oma kursust vastavalt vajadustele ja soovile. 

 

KURSUSE ÜLESEHITUS  

Kõik kursuste lehed koosnevad kindlatest osadest, millel on erinev ülesanne ja otstarve (vt 

joonis 24): 

1. Luba muutmine – õpetajad saavad muuta oma kursuste lehti vastavalt soovile. 

Vajutades sellel nupul avanevad muutmisega seotud lehe osad ja ikoonid. 

2. Kursuste/teemade ülevaade – vastavalt kursuse loomisel määratud seadistusele 

kuvatakse siin teemade või õppenädalate kaupa kursuse osad. Kõikidel nädalatel või 

teemadel on oma nn paneel, kus asuvad sellega seotud materjalid, ülesanded, testid 

jne. 

3. navigatsioon – siia menüüsse on lisatud erinevad kursuse lehed (nt kursusel osalejate 

leht). 

4. seaded – see on kursuse seadistamise menüü. 

5. värsked uudised – siia ilmuvad viimased kursusega seotud uudised. 

6. lähenevad sündmused – siia ilmuvad kursusega seotud lähenevad sündmused. 

7. viimane tegevus – siia ilmuvad kursusega seotud viimaste tegevuste ülevaade. 
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JOONIS 24. KURSUSE ÜLESEHITUS 
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KURSUSELE ÕPILASTE  REGISTREERIMINE 

Esimesena peaks paika panema kursusele registreerimise viisi. Peaks mõtlema, kas õpetaja 

lisab õpilased ise käsitsi oma kursusele või seadistab kursusele sisenemiseks parooli, millega 

õpilased saavad end kursusele registreerida. Need kaks registreerimise viisi on levinuimad. 

 

KÄSITSI ÕPILASTE REGISTREERIMINE 

Eelnevalt tuleb siseneda vastavale kursusele. 

I samm 

Kursuse menüüst vastava alajaotuse valimine (vt joonis 25, märgitud punase kastiga). 

 

JOONIS 25. KÄSITSI ÕPILASTE REGISTREERIMINE 

II samm 

„Registreeri kasutajad“ nupule vajutamine (vt joonis 26) 
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JOONIS 26. KÄSITSI ÕPILASTE REGISTREERIMINE II 

III samm 

Seadistamine ja kasutajate valik (vt joonis 27): 

1. Määra rollid – valitud kasutajatele rolli määramine. 

2. Recover user’s old grades if possible – taasta kasutaja vanad hinded kui võimalik. 

3. Starting from – millal kasutajad kursusele registreeritakse. 

4. Registreerumise periood – kaua kasutajad on kursusele registreeritud (Unlimited – 

piiramatu aeg). 

5. Enrol – vastavate kasutajate valimine. 

6. Search – kasutajate otsimine. 

7. Lõpeta kasutajate registreerimine – kinnitamise nupp. 
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JOONIS 27. KÄSITSI ÕPILASTE REGISTREERIMINE III 

 

ÕPILASTE POOLSE REGISTREERIMISE SEADISTAMINE 

I samm 

Kursuse menüüst vastava alajaotuse valimine (vt joonis 28, märgitud punase kastiga). 
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JOONIS 28. ÕPILASTE POOLSE REGISTREERUMISE SEADISTAMINE I 

II samm 

Seadistamine (vt joonis 29): 

1. Custom instance name – õpilaste poolse registreerumise nimi (nt „Kursusele 

registreerumine“). 

2. Luba enda poolsed registreerumised – kas õpilaste poolne registreerumine on 

lubatud. 

3. Registreerumise võti – parool, mille õpilased peavad sisestama kui nad soovivad 

kursusele end registreerida. 

4. Parooli kuvamine kasti märkimisel. 

5. Use group enrolment keys – kas on kasutusel õpilaste gruppide registreerumise 

võtmed. 

6. Määra roll – määra roll inimestele, kes kursusele registreeruvad. 

7. Registreerumise periood – kui lubatud, siis määrab perioodi, kui kaua õpilased 

püsivad kursusele registreerituna. 

8. Alguskuupäev - kui lubatud, siis määrab kuupäeva, mil registreerujad kursusele 

juurdepääsu saavad. 

9. Lõppkuupäev - kui lubatud, siis määrab kuupäeva, mil registreerujad kursusele 

juurdepääsu kaotavad. 

10. Eemalda peale eba-aktiivsust – tühista registreerumine pärast kindla perioodi 

möödumist, mil registreeruja on ebaaktiivne. 
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11. Maksimum registreeritud kasutajaid – maksimum registreerujate arv. 

12. Saada kursuse teretulemast teade – kui valitud siis saadetakse registreerujale tere 

tulemast teade. 

13. Kohandatud tere tulemast teade – võimalus määrata vaikimisi tere tulemast teatest 

erinev teade. 

14. Salvestamine või tühistamine. 

 

 

JOONIS 29. ÕPILASTE POOLSE REGISTREERUMISE SEADISTAMINE II 

 

KURSUSE NÄDALATE/TEEMADE ÜLESEHITUS  

Olenevalt kursuse loomisel määratud seadistusele on kursus üles ehitatud teemadest või 

õppenädalatest. Igal teemal või nädalal on oma paneel, kuhu alla saab lisada selle kohta 

käivad materjalid, testid, ülesanded või muud. Oluline on tunda kursuse teemade 

kasutajaliidest, et edukalt ehitada üles kursuse sisu. 

Teemade/nädalate osadeks on (vt joonis 30, NB! siin on eelnevalt vajutatud nupule „Luba 

muutmine“, vt jooniselt 31): 

1. Päis – siia läheb kõik üldine info kursuse kohta (nt õppekava). 

2. Eraldi nädalad ja teemad – vastavalt kursuse seadistuses määratud teemade/nädalate 

arvule on iga teema/nädala jaoks üks paneel. 

3. Uudistefoorum – õpetajal on võimalik jagada kursuse kohta käivaid uudiseid 

postitades selles foorumis. 
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4. Lisa vahend – selle abil toimub erinevate vahendite valimine ja lisamine vastavasse 

paneeli. 

5. Lisa tegevus – selle abil toimub erinevate tegevuste valimine ja lisamine vastavasse 

paneeli. 

6. Nädalate/teemadega seotud erinevat funktsionaalsust omavad ikoonid. 

7. Muutmise ikoon - sellega saab muuta üldiseid paneeli andmeid (pealkiri ja lühike 

kokkuvõte). 

 

JOONIS 30. KURSUSE NÄDALATE/TEEMADE ÜLESEHITUS 

 

VAHENDITE LISAMINE 

Vahendid on erinevad failid, kaustad ja muu kursusega seonduv info. Järgnevad tegevused 

teostatakse pärast seda, kui vastavale kursusele on sisenetud (Avaleht > Minu kursused  > 

Vastav kursus). 

I samm 

Muutmise lubamine (vt joonis 31, märgitud punaste kastidega). 
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JOONIS 31. LUBA KURSUSE MUUTMINE 

II samm 

Vastava nädala/teema valimine ja selle alt soovitava vahendi valimine. Võimalikud vahendid 

on (vt joonis 32): 

1. Kaust – tekitab uue kausta, mis võimaldab failide jagamise kaustadesse. 

2. Kursuse materjal – see on valikutest kõige olulisem, selle abil saab lisada kursuse 

teemade/nädalate ja päise alla erinevaid faile. 

3. Leht – selle abil saab luua uue HTML lehe, mis seotakse kursusega. 

4. URL – saab lisada lingi mingile teisele leheküljele ja ka kirjelduse ja täiendava info 

(kui vajalik) selle lingi kohta. 

5. Vahetekst – selle abil saab nädalate/teemade paneelile ja vahendite vahele lisada 

teksti (nt lisainfo mingite vahendite kohta või muu üldine info). 

 

JOONIS 32. ERINEVAD VAHENDID 
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UUDISTE LISAMINE 

Õpetajad saavad lisada uudiseid kursuse kohta. 

I samm 

Värskete uudiste paneelist vastava lingi vajutamine (vt joonis 33, märgitud punase kastiga). 

Samale ekraanile jõuab ka valides „Uudistefoorum“ kursuse päisest ja seejärel vajutades 

„Lisa uus teema“ nupul. 

 

JOONIS 33. UUS UUDIS 

II samm 

Uudise vormistamine ja „Postita foorumisse“ nupul vajutamine. Uudis lisatakse ka kursuse 

„Värskete uudiste“ paneelile. 

ÕPILASTE HINDAMINE 

Moodle keskkonnas on võimalik tekitada väga kasulik hinderaamat, mille abil saab õpilasi 

hinnata. Siin juhendis vaadatakse hinderaamatu seadeid väga pinnapealselt. Hindamise 

eelnev seadistamine on vajalik selleks, et hiljem saaks lisada erinevaid küsitlusi ja teste, mille 

eest saadud hinne läheks automaatselt hinderaamatusse. 

I samm 

Kursuse menüüst vastava alajaotuse valimine (vt joonis 34, märgitud punase kastiga). 
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JOONIS 34. ÕPILASTE HINDAMINE I 

II samm 

Hindamiskategooriate lisamiseks „Lihtne vaade“ valimine (vt joonis 35). 

 

JOONIS 35. ÕPILASTE HINDAMINE II 

III samm 

„Lisa rubriik“ vajutamine (vt joonis 36). 
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JOONIS 36. ÕPILASTE HINDAMINE III 

 

IV samm 

Rubriigile nime andmine ja seadistuste määramine ning salvestamine vajutades nupule 

„Salvesta muudatused“. 

 

TEGEVUSTE LISAMINE 

Tegevused on Moodle üks väga kasulik funktsioon, mille abil saab õpilased maksimaalselt 

kaasata õppetöösse. Saab luua ülesandeid mille abil õpilasi hinnata, tekitada erinevaid 

teemakohaseid foorumeid jne. 

 

ÜLESANDED 

„Ülesanded“ on loodud õpilaste testimiseks. Vaatleme erinevaid ülesannete tüüpe ja kuidas 

neid kursusele lisada. 

I samm 

Muutmise lubamine (eelnevalt käsitletud vt joonis 31, märgitud punaste kastidega). 

II samm 

Soovitava teema/nädala ja ülesande valimine. Võimalikud valikud on (vt joonis 37): 

1. Kohandatud üleslaadimisega fail – see ülesanne nõuab õpilastelt mingiks tähtajaks 

teatava faili/failide üleslaadimist. 
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2. Onlain tekst – see ülesande tüüp on kõige lihtsam. Õpilane peab mingiks tähtajaks 

sisestama teksti läbi Moodle tekstiredaktori. Failide üleslaadimist ei toimu. 

3. Lae fail üles – see on lihtsam versioon „Kohandatud üleslaadimisega failist“. 

Õpilastel tuleb üles laadida maksimaalselt üks fail ja ülesandel on vähem seadistusi. 

4. Ühenduseta (offlain) tegevus – see ülesande tüüp ei nõua mingit esitamist läbi 

Moodle keskkonna. Seda on sobilik kasutada siis, kui soovitakse õpilastele teada 

anda mingist ülesandest, mida nad peavad kodus täitma. 

 

JOONIS 37. ÜLESANDE VALIMINE 

III samm 

Ülesande seadistamine ja salvestamine. 

 

TEISED TEGEVUSED 

Nädalate/teemade alla saab tekitada lisaks ülesannetele veel erinevaid tegevusi. 

Tähtsamateks ja levinumateks tegevusteks on (vt joonis 38): 

1. Foorum – õpetajal on võimalik luua erinevat tüüpi foorumeid, et kaasata õpilasi 

elavasse arutellu erinevate teemade üle 

2. Küsitlus – õpetajal on võimalik luua valikvastustega küsitlus 

3. Test – õpetajal on võimalik luua õpilase teadmisi kontrolliv test 
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4. Vestlus – õpetajal on võimalus luua jututuba, kus saab arutada näiteks õppetööga 

seonduvaid küsimusi 

 

JOONIS 38. TEISED TEGEVUSED 

 

E-MAILIDE SAATMINE ÕPILASTELE 

Tihti on vaja ühendust võtta kõigi kursusel osalevate õpilastega. Moodle abil on seda kerge 

teha ja lisaks keskkonnas liikuvatele sõnumitele saadetakse e-mail ka õpilase 

registreerumisel määratud e-maili konto peale. 

I samm 

Kursuse menüüst vastava alajaotuse valimine (vt joonis 39, märgitud punase kastiga). 
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JOONIS 39. E-MAILIDE SAATMINE I 

II samm 

Kasutajate, kellele e-mail/sõnum saata, valimine (vt joonis 40): 

1. Kasutajate valimine (ühekaupa märgistamine või kõigi valimine vajutades nupul 

„Vali kõik“). 

2. „Lisa/saada sõnum“ tegevuse valimine. 

 

JOONIS 40. E-MAILIDE SAATMINE II 

III samm 

Sõnumi kirjutamine ja „Eelvaade“ nupul vajutamine (vt joonis 40). 
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JOONIS 41. E-MAILIDE SAATMINE III 

IV samm 

Nupul „Saada sõnum“ vajutamine. 

 


