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Ülesande vahend võimaldab:
● Esitada ülesande püstituse tekstina, failina, heli- ja videofailina

● Esitada individuaalse töö / esitada rühmatöö / võimaldab vastastikhindamist

● Esitada online teksti, faili(d), heli- ja videofaili, portfoolio

● Määrata esitamise tähtajad

● Saata töö õppijale parandusteks tagasi

● Hinnata numbrilisel ja sõnalisel skaalal, hindemaatriksi ja hindamise juhendi 

alusel

● Hinnata anonüümseid õppijaid (pimehindamine)

● Rakendada Urkundi tekstituvastust

● Kasutada õppijate vastastikhindamist



Lisa tegevus - Ülesanne

• Lisa tegevusele nimi, ülesande kirjeldus (fail).
• Seadista ülesande tähtajad.

Kui pole lubatud, näevad õppijad 
ülesande kirjeldust hetkest, mil 
ülesanne on tööde esitamiseks 

avatud.



Millisel kujul esitavad õppijad kodutöö?

Kui esitamise viisiks 

on vaid online tekst



Vastuse esitamine videofailina
/tööülesande andmine videofailina/



Mahara portfoolio esitamine

Õppija saab valida oma Maharas olevate materjalide seast, millise lehe/kollektsiooni ta 
ülesandes esitab. 
(NB! Mahara lehte/kollektsiooni ei pea Moodle`i kursusel esitamiseks tegema avalikuks)



Tagasiside

• Kirjalik tagasiside kommentaarina, helifailna, videofailina

• Tagasiside tekstifailina

• Välise hindevormina (õppejõud saab alla ja üles laadida töölehed koos hinnetega. Teha tööde ülevaatus ja hinnete 

fail valmis offline, eeldab csv failide töötlemise oskust)



Esitamise seaded
Kui nõutakse õppijalt 'Esita' nupu 

klikkimist, on seni õppija töö mustandi 

staatuses. 'Esita' nupul klikkimisel 

antakse töö hindamiseks.

Kas ja kuidas ülesanne muutmiseks ja 

uuesti esitamiseks avatakse:

• Mitte kunagi - õppija ei saa esitatud 

tööd muuta ja uuesti esitada.

• Käsitsi - õppejõud saab ülesande 

õppijale käsitsi uuesti avada.

• Automaatselt - ülesanne on avatud 

seni, kuni esitatud töö on positiivselt 

sooritatud (lävend ületatud).





Rühmaseaded

Individuaalne töö



Rühmad ja rühmitused



Märkused



Hindamine

Numbriline skaala Sõnaline skaala / enda tehtud skaala



Kiirhindamine vaid ühe 

rühmaliikme 

tagasisidestamiseks

Hindamise nupust hinnates 

Näeb hinnet ja tagasisidet terve rühm



Hindamine
Hindemaatriks

Juhendiga hindamine



Hindamine
Hindemaatriks



Hindamine
Juhendiga hindamine



Hindamine

Peidab kasutaja info, kes hindab ülesannet 

ning õppijad ei näe, kes nende tööd on 

hinnanud.

Pimehindamise korral on õppijate isikuandmed 

hindajate eest varjatud. Kui selle ülesande 

jaoks on määratud mõni esitamis- või 

hindesäte, siis on pimehindamise sätted 

lukustatud.

Hinded  läbivad mitu töövoo etappi, enne 

õppijatele avaldamist. Võimaldab läbida 

mitu hindamisvooru ja avaldab hinded 

kõikidele õppijatele üheaegselt.



enda tehtud skaalatöövoogpimehindamine



Urkund



Vastastikhindamine
1. Määrata, et kasutatakse töövoogu (Ülesanne- Muuda sätteid – Hindamine)

2. Anda õppijatele õigus hinnata ja see tulemus avalikustada



3. Määra hindajad



Õppija saab esitada enda töö

Õppija hindab 

kaasõppijat

ja 

avaldab tulemused



Ülesande vahend võimaldab:
● Esitada ülesande püstituse tekstina, failina, heli- ja videofailina

● Esitada individuaalse töö / esitada rühmatöö / võimaldab vastastikhindamist

● Esitada online teksti, faili(d), heli- ja videofaili, portfoolio

● Määrata esitamise tähtajad

● Saata töö õppijale parandusteks tagasi

● Hinnata numbrilisel ja sõnalisel skaalal, hindemaatriksi ja hindamise juhendi 

alusel

● Hinnata anonüümseid õppijaid (pimehindamine)

● Rakendada Urkundi tekstituvastust

● Kasutada õppijate vastastikhindamist
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