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Plāns

● Kas ir Moodle?
● Moodle un WebCT CE 4 salīdzinājums
● Kopsavilkums



Moodle

● Moodle – Modular Object-Oriented 
Dynamic Learning Environment
● Modulāra objekt-orientēta dinamiska studiju 

vide



Moodle pasaulē

● Reģistrētās vietnes:  
38'011

● Kursi: 1'679'851

● Lietotāji: 16'558'695

● Pasniedzēji: 1'819'859

● Lietotāju kursu 
reģistrācijas: 19'026'899

● Forumu ziņojumi: 
19'821'102

http://moodle.org/stats/

http://moodle.org/stats/


Migrācija no WebCT uz Moodle

● 2007. gadā LU tika pieņemts lēmums migrēt no 
WebCT CE 4 uz Moode

● Galvenie iemesli:
● Moodle ir jaunāka un iespējām bagātāka nekā iepriekšējā e-

studiju vide (WebCT CE 4)

● Piedāvā iespēju organizēt pedagoģiski korektāku e-studiju 
procesu

● Tā ir daudz elastīgāka tehnoloģiskā izpildījuma ziņā un 
vieglāk pielāgojama LU vajadzībām

● Tā ir finansiāli izdevīgāka

● Tā kā e-studiju videi Moodle pasaulē ir ļoti plaša lietotāju 
kopiena, tā strauji tiek attīstīta un ir aktuāla



Moodle un WebCT iespēju 
salīdzinājums

● Sākumlapa
● Lietotāja pirmā lapa
● E-kursa galvenā lapa
● Kursa apraksts
● Materiālu izvietošanas iespējas
● HTML redaktors
● Matemātikas rediģēšanas iespējas e-

kursā



Sākumlapa WebCT



Sākumlapa Moodle



Lietotāja pirmā lapa – WebCT



Lietotāja pirmā lapa – Moodle



E-kursa galvenā lapa – WebCT



E-kursa galvenā lapa – Moodle



E-kursa informācija – WebCT



E-kursa informācija – Moodle



Satura rādītājs – WebCT



Kursa materiāli – WebCT



Kursa materiāli – Moodle



Materiālu rediģēšana – Moodle



Atsevišķu tekstu rediģēšana – 
WebCT



Matemātikas redaktors – WebCT



Matemātikas iespējas – Moodle



Kopsavilkums – galvenās 
priekšrocības

● Studenti un pasniedzēji var pievienot 
savā profilā savu foto

● Dinamiskums
● Kursa apraksts no LUIS
● Automātiska resursu un aktivitāšu 

kopsavilkuma veidošana



Kopsavilkums – galvenās 
priekšrocības (turpin.)

● Labāka esošo rīku funkcionalitāte
● Forumi var būt daudzi, dažādu tipu, ir 

iespējams vērtēt foruma ziņas
● Vairāk uzdevumu tipu, t.sk. tiešsaistes 

teksts
● Vairāk jautājumu tipu (11 tipi Moodle vidē)
● Būtiski labākas iespējas matemātikas 

rakstīšanā
● Labāka vārdnīca



Kopsavilkums – galvenās 
priekšrocības (turpin.)

● Jauni rīki:
● Semināra rīks
● Wiki
● Emuāri

● Ļoti daudz 3. puses papildinājumu 
(moduļu) – piemēram, grāmata, aptauja

● Studentiem e-studiju vides uzlabošanas 
iespējas (studenti var izstrādāt jaunu 
Moodle funkcionalitāti)



 Jautājumi?

arnis.voitkans@lu.lv


