Naravoslovnotehniška fakulteta, NTF, UNILJ

22. 9. 2021

Moodle učilnice
NTF › NTF › Študij › Moodle učilnice
Obvestilo:
konec tega tedna (17.9.-20.9.2021) bo potekal prenos Moodle učilnic v leto 2021/22.
V tem času učilnice ne bodo dostopne.
Spletne učilnice za tekoče študijsko leto (2021/22) bodo dostopne na istem naslovu kot so bile do sedaj
https://ucilnica.ntf.uni-lj.si/
Vsebine iz prejšnjih spletnih učilnic bodo prenešene v nove. To pomeni, da bodo vse aktivnosti, ki jih bodo
učitelji pripravili v učilnicah do 16. 9. na voljo tudi v novih učilnicah (npr. ohranili se bodo kvizi in pripravljena
vprašanja, naloge, dodana gradiva ipd.). Uporabniške vsebine oz. izdelki, ki so jih oddajali lanski študenti (npr.
oddane naloge iz prejšnjega leta, forumi in njihova vsebina, rezultati reševanja kvizov ipd.) ne bodo prenešene.
Predavatelji bodo tako imeli v novih učilnicah posnetek stanja iz lanskih učilnic in bodo lahko:
– skrili študentom tiste vsebine, ki še niso aktualne,
– dodali ali spremenili nove vsebine.
Učilnice študijskega leta 2020/21 bodo arhivirane in dostopne na svojem naslovu:
https://ucilnica.ntf.uni-lj.si/2020-21/
V arhiviranih spletnih učilnicah bodo ostale vse aktivnosti, ki so bile pripravljene do sedaj oz. do datuma
arhivacije (16. 9. 2021).
Naprošamo vse uporabnike, ki bodo do arhiviranih učilnic dostopali, da vanje ne dodajajo novih vsebinali brišejo
obstoječih (po datumu arhivacije, 16. 9. 2021), saj po arhiviranju nove vsebine oz. spremembe ne bodo
sinhronizirane z novimi učilnicami.

Spletne učilnice Moodle za NTF so na naslovu
https://ucilnica.ntf.uni-lj.si
V učilnicah so vsi predmeti iz predmetnika vseh smeri na NTF, povezane so z domenskim imenikom zaposlenih
na NTF in s študentskimi identitetami.
Vanje se prijavite s svojim domenskim imenom ime.priimek@ntf.uni-lj.si in geslom, študentje pa s svojo
študentsko identiteto XY1234@student.uni-lj.si in geslom.
Med predmeti je tudi učilnica “Uporaba spletnih učilnic Moodle v pedagoškem procesu” kjer boste našli zbirko
navodil, videoposnetkov delavnic o uporabi učilnic.
Vprašanja in pomoč dobite na naslovu: helpdesk-moodle@a.ntf.uni-lj.si
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