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Hinnatavad tegevused Moodle’is
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Abimees kodutööde vahendi valimiseks

https://etu.ut.ee/custom/abimees_2020/

https://sisu.ut.ee/juhendid/
kodutööde-esitamine-moodleis
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https://etu.ut.ee/custom/abimees_2020/
https://sisu.ut.ee/juhendid/kodut%C3%B6%C3%B6de-esitamine-moodleis


Teadmiste/oskuste demonstreerimine
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Teadmiste/oskuste demonstreerimine
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Hindamine ja tagasisidestamine Moodle’is
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Foorumi kaudu
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UrkundHinne

● numbriline (täisarv)

● sõnaline (arvestatud/mittearvestatud, A...F, omatehtud)

Tagasiside

● tekst

● audio (< 2 min)

● video (< 2 min)

● maatriks

● juhend



Hinne

● numbriline (täisarv või kümnendmurd)

● sõnaline (arvestatud/mittearvestatud, A...F, omatehtud)

Tagasiside

● tekst

● audio (< 2 min)

● video (< 2 min)

● maatriks

● juhend

Ülesande kaudu
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Urkund



Ülesande kaudu
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Testi võimalused
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Ly Sõõrd: https://www.ut.ee/sites/default/files/www_ut/oppimine/testide_koostamine_moodleis_24.09.2020.pdf

https://www.ut.ee/sites/default/files/www_ut/oppimine/testide_koostamine_moodleis_24.09.2020.pdf


Automaatne kontroll ja tagasiside (v.a. essee)
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Juhuslikud küsimused juhuslikus järjekorras 
eraldi lehtedel
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Küsimuste importimine teiselt e-kursuselt 
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Küsimuste importimine doc-failist läbi konverteri
http://www.ut.ee/moodletestixml
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http://www.ut.ee/moodletestixml


Läbivaatusvalikud (mida õppija millal näeb) 
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Skoorimine (punktid õige ja vale vastuse eest)
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Ajalised piirangud
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Aususe tagamine
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Testis juhuslikkus
(juhuslikud küsimused juhuslikus järjekorras eraldi lehtedel)
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Piiratud aeg
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Aususe lubadus 
(küsitlus, ülesanne, tagasiside, testis esimene küsimus)
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Urkund foorumis, ülesandes
(plagiaadituvastus)
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Testis JavaScripti turvalisus 
(kopeerimise takistamiseks)
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Testis Safe Exam Browser e. SEB 
(teiste programmide ja klahvikombinatsioonide kasutamise takistamiseks)
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BBB vm videokonverents 
(visuaalne jälgimine + audio)
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Hindetabel
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Hindetabel

• kõik tulemused hindetabelis

• lävendite kontroll valemiga

• lõpphinde arvutamine valemiga

• lõpphinne e-kursuselt ÕISi protokolli
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Eesnimi / 
Perenimi

Kodutöö 1 Kodutöö 2 Harjutustest Osalemine seminaris Pääs eksamile Eksam Lõpphinne

Mari Maasikas arvestatud arvestatud 20 5 Lubatud eksamile 88 B

Tõnu Tõru - arvestatud 14 4 Võlgnevused - -

Kati Karu arvestatud arvestatud 20 5 Lubatud eksamile 49 F



Head hindamist!


