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Norint perkelti kursą

iš „Moodle 3.11“ versijos 

į „Moodle 4.0“ versiją, 

senosios versijos

(https://moodle.svako.lt)

administravimo panelėje

reikia įjungti 

„Atsarginis kopijavimas“.  

https://moodle.svako.lt/


Būtina nuimti varnelę „Įtraukti įregistruotus vartotojus“.

Vartotojų duomenys su kurse esančiais failais, įvertinimais 
ir pan. į naująją versiją neperkeliami.



Lango apačioje paspausti mygtuką

„Pereiti prie paskutinio žingsnio“.



Palaukti, kol sistema sukurs kopiją.



Kopija sukurta, spausti „Tęsti“. 



Kopiją parsisiųsti į kompiuterį, pavyzdžiui, darbalaukį. 



• Prisijungti prie naujausios „Moodle“ versijos adresu  
https://moodle4.svako.lt

• Jungtis prie sistemos su kolegijos SvakoID.

• Pirmiausia įjungti galimybę redaguoti kursus. 

https://moodle4.svako.lt/my/


Administravimo srityje matomas toks vaizdas.



Kurso perkėlimui būtina susikurti naują kursą.

Galimi 2 būdai. 1 būdas:
• Skiltis „Administravimas“;
• Atsidariusiame lange kairėje pasirinkti savo katedrą; 
• Spausti „Kurti naują kursą“.



Kurso perkėlimui būtina susikurti naują kursą. 

Galimi 2 būdai. 2 būdas: 

• Skiltis „Mano kursai“;

• Spausti „Kurti naują kursą“, atsidarys kurso kūrimo forma;

• Paieškos laukelyje parinkti savo katedrą.



Žingsniai po 1 būdo arba 2 būdo:

Užpildyti TIK būtinus laukelius:
1. Kurso pavadinimą;
2. Trumpinį.



• Išsaugojus atsidarys kurso puslapis;

• Pasirinkti iš jo meniu „Daugiau“;

• Pasirinkti submeniu „Pakartotinis kurso naudojimas“.



Pasirinkti „Atkurti“



Iš senosios versijos įkelti išeksportuotą failą į lauką, pažymėtą raudonai. 

Sistema pati automatiškai įkelia duomenų kopiją į serverį.

Spausti mygtuką „Atkurti“. 



Jei ekrane matomi duomenys apie atsarginės kopijos informaciją, 
sistema duomenis suimportavo.



Lango apačioje spausti mygtuką „Tęsti“.



Spausti nurodytą:

(Šiame etape kurti naujų kursų
pasirenkant katedrą 
neleidžiama.)



Spausti mygtuką „Pirmyn“.



Galima keisti improtuojamo kurso nuostatas arba palikti senąsias.



Peržiūrėti ir susitvarkyti įkelto kurso duomenis.



Spausti mygtuką „Pirmyn“ ir tada „Atkurti“.



Sistema pati atkurs perkeltą kursą, tai gali užtrukti keletą sekundžių.



Spausti mygtuką „Tęsti“.



Kursas sėkmingai perkeltas.



Meniu dalyse, jei yra poreikis, pakeisti duomenis apie kursą,

įtraukti naudotojus, nustatyti siekiamas kompetencijas ir pan.

Patikrinti perkeltus duomenis, ar nėra gramatikos klaidų,

ar persikėlė paveikslai, testai ir pan.



Sėkmingai tęskite pradėtą darbą!


