Snap-teema

Opettajan ohjeet
Huom. älä tulosta tätä materiaalia. Ohjeita päivitetään säännöllisesti!
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1 Ohjeiden tarkoitus
Ohjeisiin perehtyminen edellyttää Sinulta aktiivista, sitkeyttä ja omatoimisuutta, itsenäistä
paneutumista aineistoihin ja vastuun ottamista omasta oppimisestasi sekä halua panostaa uuden
oppimiseen. Oppiminen tapahtuu itsenäisen työskentelyn avulla, mutta vertaisoppiminen
(keskustelu ja
kokemusten vaihtaminen) kollegoiden kanssa mm. fyysisissä organisaation tiloissa on suositeltavaa.
Ota Moodle ja sen ohjeet, mahdollisuudet jne. aiheet puheeksi erilaisissa yhteyksissä kollegoideni
kanssa. Yhteistoiminnallisen toimintakulttuuriin ja tiedon jakamiseen (yksinoppimisen, tiedon
panttaamisen tai kilpailun sijaan) perehdyt, kun tuot oman uteliaisuuden, tietämyksen ja osaamisen
muiden käyttöön. Yhteistoiminnallisen oppimisen periaatteen mukaan jokainen on vastuussa niin
omasta kuin vertaisten osaamisen kehittymisestä.
Ohjeiden tavoitteena (huom. tässä materiaalissa kurssi = opintojakso tai muu työtila) on muistuttaa
sinua monimuoto-/verkkokurssin ts. kurssin toiminnallisuuden suunnittelun tärkeydestä, tarjota
tietoa Moodlen hallintaan ja ideoita sisällön luontiin sekä aktiviteettien ja aineistojen käyttöön.
Keskeiset kysymykset:
•
•
•
•
•

Millainen on verkon rooli kurssilla?
Miten kurssin sisältö opetetaan ja opitaan/omaksutaan?
Miten oppimis-/omaksumisprosessia tuetaan ohjauksella?
Miten oppimista arvioidaan?
Miten kurssi päätetään?

Ohjeiden avulla perehdyt Moodlen perusteisiin autenttisessa ympäristössä. Käy ohjeita läpi samalla
kun suunnittelet kurssin toiminnallisuuden ja sisällön. Ohjeiden läpikäyneistä ei pidetä millään tavoin
kirjaa ja kaikki vastuu niiden hyödyntämisestä on Sinulla itselläsi. Opit ohjeiden avulla Moodlen
perus- ja monipuolista käyttöä omaan tahtiisi.
Moodlen käytön periaatteet Kareliassa!

2 Kirjautuminen
Kirjaudu Moodleen Haka-kirjautuisella Karelian käyttäjätunnuksella.

3 Pedagoginen käsikirjoitus
Teknistä kurssin toteutusta edeltää aina huolellinen pedagoginen suunnittelu. Sen pohjan
muodostavat oppimiselle asetetut tavoitteet. Aiheesta laajemmin intrassa Pedapalvelu-sivustolla.
• Millaisia tietoja ja taitoja tavoitellaan?
• Millaista oppimista, osaamista tavoitellaan?
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• Kuinka tavoitteet saavutetaan ja arvioidaan?
Osaamistavoitteiden (mitä, miten paljon ja miten hyvin) kirjaaminen selkeyttää oppimisen ja
opetuksen suunnittelua. Se auttaa opiskelijaa, osallistujaa ymmärtämään mitä häneltä odotat.
Ydinainesanalyysin aiheluokittelu on käyttökelpoinen apuväline osaamistavoitteiden kirjaamisessa:
• Ydinaines (Must know), jonka hallitseminen on välttämätöntä jatkon kannalta ja jonka
ymmärtäminen mahdollistaa syventävän / laajentavan tiedon hankkimisen. Ydinaines on se, joka
jokaisen tulee vähintään omaksua.
• Täydentävä tietous (Should know), joka lisää teoreettisia yksityiskohtia ja selventää
harvinaisempia sovelluksia.
• Erityistietämys (Nice to now), joka syventää jonkin alueen syvällisempää hallintaa.

Suunnittelusta toteutukseen
Pedagogisia suunnittelumalleja ovat esimerkiksi Salmonin viiden askeleen malli tai AgileAMK-malli.
• Hyödynnä testauksessa Karelia-ammattikorkeakoulun Moodlen aitoja opiskelijaroolin tunnuksia
(hae tunnukset intrasta esim. hakusanalla Moodlen testitunnukset).
• Toteuta kurssit noudattaen eAMK verkkototeutusten laatukriteeriteereitä.
Huom. kaikki kriteerit ei tarvitse toteutua ensimmäisellä kerralla, vaan pikkuhiljaa,
toteutus toteutukselta.
• Opettajalle hyödyllisiä ovat myös Moodle-koulutus-työtila sekä Esimerkkikurssi. Löydät ne
Moodlesta tai linkeistä Pedapalvelun Moodle-sivuilta intrasta, jossa myös on kurssiavaimet
kerrottu.
• Opiskelijasi voivat harjoitella Moodlen käyttöä itsenäisesti opiskelijan ohjetta käyttäen.
• Kaikissa Moodlen liittyvissä teknisissä tukipyynnöissä ole yhteydessä helpdeskiin s-postilla
helpdesk@karelia.fi. Pedagogisissa tukipyynnöissä ole yhteydessä s-postilla osoitteella
peda.tuki@karelia.fi. Huom. ne palvelupyynnöt, jotka eivät (tekniset ja/tai pedagogiset) ratkea
heti, käsitellään ne noin kerran kuukaudessa kokoontuvastta Moodle-tiimissä.
• Lähetä näistä ohjeista palautetta, kehitysideoita ja korjausvinkkejä helpdeskiin s-postilla
helpdesk@karelia.fi.

4 Teemat – Käyttöliittymä
Moodle on Karelian virtuaalinen luokkahuoneympäristö. Teemat Snap ja Boost mahdollistavat
intuitiivisen selaamisen lohkoissa, kurssien visualisoinneissa ja sisällön esittämisessä. Molempien
teemojen kehittämisessä on hyödynnetty käyttöliittymätutkimuksia, muun muassa verkon
käyttäjäien ajattelutapaa. Boostin käyttö on helppo omaksua listamaisuuden näkymän ansiosta.
Myös Snapin omaksuu helposti, kun sille vain antaa mahdollisuuden.
• Snap = mobiiliyhteensopiva, responsiivinen teema. Kaikki oppimis- ja opetuskokemukset on
sovitettavissa mihin tahansa mobiililaitteeseen.
• Boost = perinteinen teema. Boost-ohje. EI mobiiliyhteensopiva.

4.1 Snap-teema – Käyttöliittymä
Kurssi on joko Boost (listamainen näkymä, jota ei esitellä tässä ohjeessa – siitä on oma ohje) tai Snapteemainen (mobiiliystävällinen Moodle-teema). Sinä itse päätät, kumpaa teemaa käytät pakotetusti
tai sallit opiskelijan/osallistujan itse valita. Siirryttyäsi kurssille avautuu se joko Boost- tai Snapteemaan (näkymään).
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Boost-teemaan pakottamista ei suositella!

Vaihda teema Snapiin tai Boostiin alatunnisteen kohdasta
Avaan sen jälkeen kyseinen kurssi Omat kurssini -näkymästä/listauksesta.

.

Valitse pääsivun oikean yläkulman Omat kurssini ja oma kuva -alue. Oma kuva näkyy, kun olet
lisännyt sen profiiliisi. Suositus on, että lisäät oman valokuvan. Ohjeet Käyttäjätiedot –
Profiili -luvussa.

Omat kurssini -näkymä (kurssien pääsivualue) sisältää visuaalisen listauksen (alla kuva) niistä
kursseista, joissa olet vastuuopettajana, opettajana tai muunlaisena osallistujana (esim. opiskelijana).
Omien kurssien pääsivun alueelle kertyy kursseilta tietoa esimerkiksi määräajoista,
reaaliaikaisten webinaarien aikatauluista, arvioinneista, palautteista, keskustelualueista ja viesteistä.
Omat kurssit listautuvat/järjestäytyvät aakkosjärjestykseen Kurssit-alueelle ja avautuvat kurssia
klikkaamalla.

Siirry haluamallesi kurssillekurssin kuvasta

Kirjaudut aina Moodlesta ulos (
) tästä Omat kurssini -näkymästä. Ennen poistumista voit
silmäillä vielä kurssien tilanteen, onko tullut uusia tietoja kursseilta.
CC BY-SA
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4.2 Navigointi
Avattu kurssi näyttäytyy oheisen kuvan kaltaiselta. Kurssilla voi edetä sisällysluettelon linkkien
avulla. Hakemistopolun (navigointi-/leivänmurupolku) avulla pääset siirtymään
kurssin eri sisältöihin, aineistoihin ja aktiviteetteihin riippuen missä kohtaa kurssia olet.
Karelia-logosta palaat etusivulle / etsi kursseja -sivulle.

Tai kunkin luvun lopussa sivun alareunassa olevien Edellinen osio/Seuraava osio -linkkien tai Eteen/Taaksepäin nuolien avulla.

Hyödynnä Hae-toimintoa

minkä tahansa sisällön hakemisessa.

4.3 Suosikit
Kurssit järjestyvät Omat kurssini -sivulle aakkosjärjestykseen nimien mukaan.

Voit vaikuttaa järjestykseen
”suosikit”-merkinnällä.
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4.4 Hakemistopolku
Kursseilla on paikka paikoin käytettävissä hakemistopolku (navigointi-/leivänmurupolku).

Hakemistopolun avulla pääset siirtymään kurssin sisällöstä tai aktiviteetista sekä kurssin että
Moodlen etusivulle. Kui myös kurssin kategoriaan.

Hyödynnä Hae-toimintoa

minkä tahansa sisällön hakemisessa.

4.5 Kurssin etsiminen
Voit etsiä kursseja
kurssikategorian alapuolelta.

-hakuruudulla, joka löytyy Moodlen etusivulta,

Kirjoita Etsi kursseja: -kenttään hakusana etsittävästä kurssista ja paina Hae. Kirjoittamaasi
hakusanaa etsitään kurssin nimestä, lyhenteestä sekä kurssin kuvauksesta.
Huom. kurssihaulla ei voi etsiä kursseja hallinnoijan esim. opettajan nimen tai
kurssikategorian perusteella.

5 Käyttäjätiedot - Profiili
Täydennä tietosi. Valitse Asetukset (Omat kurssini -näkymässä) ja edelleen Käyttäjätunnus-alueelta
Muokkaa tietoja. Suositellaan, että lisäät oman kuvan tietoihisi
Käyttäjäkuva.

Asetukset-linkistä pääset vaikuttamaan käyttäjätilisi asetuksiin. Muun muassa käyttöliittymän
kieleen sekä keskustelualueiden, tekstieditorin ja viestien asetuksiin. Tutustu niihin, tarkista tietosi ja
korjaa virheelliset kohdat. Tarkista vähintään nämä:
• Sähköpostiosoitteesi näkyminen ja postin keräilytapa. Voit mm. rajoittaa sähköpostisi ”tulvaa”,
kun valitset kohdassa Sähköpostiviestien keräilytapa ”Koosteviesti, vain otsikot (yksi
sähköpostiviesti päivässä)”.
• Keskustelualueisiin liittyvät valinnat esim. tilaus ja seuranta.
• Kuvan lisääminen on tärkeää. Erityisesti ensimmäisellä kerralla on hyvä ja kohteliasta kertoa
osallistujille vastuuhenkilöstä/-istä hieman enemmän (esim. taustasta/opetusalasta/-aiheesta).
Käyttäjäkuvan käyttö synnyttää luottamusta ja auttaa tutustumisessa. Avun pyytäminen niin
vastuuhenkilöltä, sinulta kuin vertaisilta madaltuu. Käyttäjäkuvaasi käytetään Moodlen eri
paikoissa edustamassa sinua. Kuvan tulee olla JPG tai PNG-tallennusmuodossa. Lataat kuvan, kun
napsauta ”Uusi kuva” Lisää tiedostoja… kohtaa. Lataa kuva esim. kiintolevyltäsi. Huom. kuva ei
CC BY-SA
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saa olla suurempi kuin annettu maksimikoko. Kuvan
latauksessa kuva leikkautuu neliöksi ja koko muuttuu 100 x 100 pikseliksi. Voit milloin vain
päivittää kuvasi. Jos kuvasi näyttää päivittämisen jälkeen samalta kuin ennen, paina silloin
selaimen Päivitä-painiketta (
).
• Kirjoita niin halutessasi kiinnostuksen kohteesi ko. kohtaan pilkulla erottaen.
Kiinnostuksenkohteet näytetään profiilisivullasi tageina ts. avainsanoina.
• Täytä Valinnainen kenttä -kohdasta haluamasi kentät.
• Paina lopuksi Tallennat tiedot -painiketta.

6 Kurssityökalut
kuvakkeesta avautuu seuraavat työkalut.

•
•

Kurssiasetukset-kohdasta päädyt samaan Muokkaa asetuksiin kuin Ylläpito
-valinnasta.
Openin arviointitoiminto ja Arviointikirja näyttävät arvioinnit, mikäli kurssillasi on arvioitavia
aktiviteetteja.

•

Osallistujat-valinnalla näet kaikki osallistujat listattuna ja pääset heidän kaikkiin avoimiin
käyttäjätietoihin.
Open-raportit, näyttää koontinäytöt (esim. viimeisin toiminta, keskustelualueet, tenttien ja
tehtävien palautukset) viikon ajalta, mikäli näytettäviä tietoja on.
PLD = Mukautettu opiskelun suunnittelu. PLD:n avulla voit seurata käyttäjien edistymistä
mukautettujen hälytysten ja ilmoitusten avulla. Laadit itse edistymisen seurannan säännöt.

•
•

•
•
•
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7 Kurssi
Kurssi ts. kurssialue on Moodlen alue toteutukselle, jonka osioihin lisäät muun muassa aineistoja,
aktiviteetteja ja lohkoja osallistujille. Lisää uusi kurssi (
) -painike ja Ylläpito (
valikko on käytettävissä niillä käyttäjillä, joiden oikeudet ovat vähintään opettaja.
Huom. oikeuksien puuttuessa ota yhteyttä Karelian helpdeskiin.

)-

7.1 Uusi kurssi
Lisää uusi kurssi -valinnalla

7.1.1

Uusi kurssi ilman (ratasta/ylläpitoa) – Esim. ennen kuin on yhtään kurssia. Tarkista ensin, että
käytössäsi on Snap-teema. Valitse Snap tarvittaessa käyttöösi alatunnisteesta. Vieritä Moodlen
etusivulla alaspäin kurssi kategorioihin.

1. Valitse kategoria Opinnot, kun luot kurssia, jolla on Peppi-tunnus. Muut kuten työtilat aina
Muut-kategoriaan.
2. Vieritä alaspäin ja paina
-painiketta.
3. Täytä kurssin tiedot -lomake. Katso ko. alaluku. Noudata kurssien nimeämiskäytännettä.
Pakollisia tietoja ovat: Kurssin nimi + Peppi-tunnus (esim. Motoorinen kehitys ja oppiminen,
STF6058). Valinnaisia tietoja ovat: Ryhmän tunniste, kurssin toteutusajankohta jne. (esim.
Motorinen kehitys ja oppiminen, STF6058, STFNS16).

Kurssien hallinnan kautta

7.1.2

Uusi kurssi ilman (ratasta/ylläpitoa) – Esim. ennen kuin on yhtään kurssia. Tarkista ensin, että
käytössäsi on Snap-teema. Valitse Snap tarvittaessa käyttöösi alatunnisteesta. Vieritä Moodlen
etusivulla alaspäin kurssikategorioihin.

1. Valitse kategoria Opinnot, kun luot kurssia, jolla on Peppi-tunnus. Muut kuten työtilat aina
Muut-kategoriaan.
2. Paina Kurssien hallinta (
3. Paina
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4. Täytä kurssin tiedot -lomake. Katso ko. alaluku. Noudata kurssien nimeämiskäytännettä.
Pakollisia tietoja ovat: Kurssin nimi + Peppi-tunnus (esim. Motoorinen kehitys ja oppiminen,
STF6058). Valinnaisia tietoja ovat: Ryhmän tunniste, kurssin toteutusajankohta jne. (esim.
Motorinen kehitys ja oppiminen, STF6058, STFNS16).

7.1.3

Ylläpito-valikon kautta
•
•
•
•

7.1.4

Paina
-linkkiä.
Täytä kurssin tiedot -lomake. Katso ko. alaluku. Noudata
nimeämiskäytännettä. Pakollisia tietoja ovat:
Kurssin nimi + Peppi-tunnus (esim. Motoorinen
kehitys ja oppiminen, STF6058). Valinnaisia tietoja ovat:
Ryhmän tunniste, kurssin toteutusajankohta jne. (esim.
Motorinen kehitys ja oppiminen, STF6058, STFNS16).

Kurssin tiedot
•

•

•
•

•

•
•

•
•

CC BY-SA

Valitse Ylläpito (
)
Sivuston hallinta
Kurssit
Lisää/muokkaa kursseja.
Sijoita kurssi, jolla on Peppi-tunnus kategoriaan
Opinnot. Muu esim. työtilat aina kategoriaan Muut.

Kurssin nimi (pakollinen tieto)
Kurssin nimi on se tieto, joka näkyy ylinnä kurssialueella
sivulla sekä osallistujille listoissa kurssikategorian alla ja Oma Moodle -sivulla. Noudata nimeämiskäytännettä.
Kurssin lyhenne (pakollinen tieto)
On se teksti, joka näkyy kurssialueen yläpalkin
hakemistopolussa kuvaamassa kurssialueesi pääsivua. Lyhenne näkyy myös kurssialueelta
sähköpostiin lähtevien viestien otsikkokentässä [hakasulkeissa]. Lyhenteen on oltava uniikki eli
erottava kaikkien muiden kurssialueiden lyhenteistä.
Kurssikategoria
Valitse kategoria, johon kurssisi kuuluu (Opinnot-kategoriaan vain Peppitunnukselliset kurssit).
Näytetään opiskelijoille
Jos kurssi on suljettu osallistujilta, se ei näy kurssilistoissa eikä
kurssille pääse kirjautumaan edes kurssialueen suoralla linkillä (osoitteella, URL:lla). Kurssin
näkevät vain sille lisätyt henkilöt, jotka ovat vähintään opettajaroolissa sekä ylläpito. Kurssi
näkyy Omat kurssini -listassa
-linkin takana.
Kurssin aloituspäivämäärä
Tällä asetuksella määrittelet Kurssin alkamispäivän, joka
viikkomuotoisella kurssialueella myös aloittaa ensimmäisen kurssiviikon. Lisäksi kurssialueen
raportit alkavat tallentua tästä päivästä alkaen.
Kurssin tunnistenumero
Jätät tyhjäksi.
Kurssikuvaus
Lyhyt kuvaus kurssista. Tämä yhteenveto näytetään kurssilistauksessa, joten
se tulee olla pitkä. Yhden tai kahden kappaleen pituinen kuvaus kurssin sisällöstä ja
kohderyhmästä riittää. Kurssien hakutoiminto etsii vastaavuuksia yhteenvetotekstistä kurssien
nimien (pitkä- ja lyhytnimi) lisäksi.
Kurssikuvaukseen liittyvät tiedostot
Lisätyt tiedostot (esim. kuvat), näytetään kaikille
avoimessa kurssilistauksessa, myös kirjautumattomille käyttäjille.
Kurssiformaattiin liittyvät asetukset:
o Kurssimuoto
Tällä valinnalla määrität kurssin rakenteen. Käytettävissäsi on vain ne
muodot, joita Snap-teema tukee.
o Viikkojen/aiheiden määrä
Oletuksena on 10. Voit valita väliltä 0–52.
Karelia-amk/Opintoasiainpalvelut, 30.6.2021
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•

•

•
•

•

•

•

o Piilotetut osiot
Tällä valinnalla määrität, näytetäänkö piilotettuja aiheosia opiskelijoille.
Näkyvyyteen liittyvät asetukset
o Pakota teema -valintalista
Älä pakota. Anna osallistujan itse valita kumpaa teemaa
käyttää.
o Pakota kielivalinta
Osallistuja ei voi itse vaihtaa käyttöliittymän kieltä (Käyttäjätilin
asetuksista), jos pakotat tällä asetuksella sen.
o Näytä tiedotteet-aiheet
Viikko- ja aihemuodoissa on erillinen Tiedotteet-niminen
foorumi. Tiedotteet tarjoaa hyvän kanavan lähettää viestejä kaikille osallistujille. Tämä
asetus määrittää kuinka monta ajankohtaista tiedotetta/uutista on näkyvillä kurssisi
kotisivulla olevassa tiedotteetkanavassa. Tiedotteet voi (sähköpostista riippuen) mennä
myös muuhun kansioon/välilehteen kuin Saapuneet tai Lajitellut. Esim. Muut-välilehteen.
o Näytä arvioinnit opiskelijalle
Opiskelijoiden arviointi on mahdollista useimmissa
Moodlen aktiviteeteissa. Oletuksena kurssialueen kaikki arvioitavat aktiviteetit ovat
nähtävissä Arvioinnit-sivulla eli Arviointikirjassa, jonne pääsee kurssialueelta Asetuksetlohkon kautta.
o Näytä tapahtumaraportti
Tällä asetuksella määrittelet, saako opiskelija nähdä oman
tapahtumaraporttinsa oman profiilisivunsa kautta. Tapahtumaraportti näkyy kunkin
osallistujan osalta osallistujalle itselleen, jotta he voivat seurata omaa kurssiaktiivisuuttaan.
Raportissa näkyy osallistumisen, kuten keskustelualueviestien ja tehtäväpalautusten lisäksi
myös kirjautumisloki.
Tiedostojen kokoraja
Suurin lähetyskoko
Tämä asetus määrittää suurimman koon tälle
kurssille ladattaville tiedostoille. Valintaa rajoittaa palvelun tarjoajan asettama yläraja.
Tiedostojen kokoa voi rajoittaa myös aktiviteettien asetuksissa.
Suoritusten seuranta
Ota opiskelijoiden suoritusten seuranta käyttöön
Kun tämä
asetus on käytössä, näytetään asetukset sekä suoritustenseurantasivulla että aineistojen ja
aktiviteettien asetuksissa. Huom. tästä asetuksesta on ohjeissa oma luku.
Ryhmät
o Ryhmämoodi
Kolme vaihtoehtoa, valitse niistä sopivin.
o Pakot ryhmämoodi
Ryhmien pakottaminen on hyödyllistä lähinnä
silloin, kun haluaa perustaa kurssin muutamille täysin erillisille joukoille.
Huom. tästä asetuksesta on ohjeissa oma luku.
Roolien uudelleennimeäminen
Asetuksella voit vaihtaa kurssialueen rooleista käytetyt
nimet (muun muassa Teacher, Non-editing teacher, Student ja Guest). Jos esimerkiksi
kurssialueesi on suomenkielinen, voit tässä antaa rooleille suomenkieliset nimet. Huom. muista
muutoksesi. Roolien nimet näkyvät osallistujille kurssialueen osallistujalistan otsikkoina,
opettajan roolille myös muualla kurssialueella ja ylläpitäjille kurssilistauksissa. Kurssialueen
varmuuskopioon roolien uudelleennimeäminen lisätään, vain jos mukaan otetaan myös
käyttäjätiedot.
Tunnisteet
Voit halutessasi lisätä tunnisteita kurssillesi. Kirjoita tunnisteet
pilkulla toisistaan erottaen ja paina Enter.

Tallenna ja näytä (
) -painikkeella palaat kurssin etusivulle.
valinnalla peruutat kurssin asetusten määrittelyn.

-

Huom. muutat kurssin asetuksia Muokkaa asetuksia -valinnalla.
Valitse

CC BY-SA

(Ylläpito)

.
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7.2 Kurssin piilottaminen
Opintojakson päätyttyä, piilota kurssialue opiskelijoilta. Piilottaminen on tärkeää, koska muuten
vanha kurssialue jää turhaan näkyviin opiskelijoille Moodlessa. Sekä syystä, että jo kurssin
suorittaneet opiskelijat luetaan edelleen aktiivisiksi Moodlen käyttäjiksi.
•
•
•

Valitse Ylläpito-vaikosta (
).
Valitse
.
Valitse Näkyvyys-kohdasta Piilota. Tämä asetus määrittää, näytetäänkö kurssi Omat kurssit luettelossa ja voivatko opiskelijat käyttää sitä.

•

Lopuksi paina Tallenna ja näytä -painiketta.

Piilotetut kurssit näkyvät niille käyttäjille, jotka näkevät piilotetut kurssit, kuten opettajat.
Omat kurssit -luettelon alalaidassa on linkki
ja voit vaihtaa tilan tarvittaessa näkyväksi.

. Löydät piilotetut kurssit sieltä

7.3 Kurssin poistaminen
7.3.1

Collaborate-tallenteet

•

7.3.2

Muuta kategoria ja kurssin nimi
•
•
•
•

7.3.3

Poista ensin Collaborate-tallenteet, mikäli olet Collaborate-aktiviteetilla tallenteita tehnyt
kurssilla, jonka aiot poistaa. Huom. mikäli et niitä poista, ne jäävät Blackboardin palvelimelle,
vaikka kurssin ja aktiviteetin poistat.

Valitse Ylläpito-vaikosta (
)
Lisää kurssin nimen eteen teksti "SAA POISTAA".
Valitse kategoria "Poistettavat kurssit".
Lopuksi paina Tallenna ja näytä -painiketta.

.

Poista minut kurssilta
VINKKI! Tee tämä vasta kun olet siirtänyt kurssin Poistettavat kurssit -kategoriaan ja lisännyt tekstin
"SAA POISTAA".
•
•
•

CC BY-SA

Valitse Ylläpito-vaikosta (
)
-linkki.
Vahvista poistoon liittyvät kysymys Halutatko todella kirjautua pois kurssilta "xxx"?
Painamalla Jatka-painiketta.
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8 Käyttäjähallinta
Moodlessa oleva kurssi tarvitsee toimiakseen osallistujia (esim. opiskelijoita ja opettajan, hallinnoijan
tai useampia). Seuraavissa alaluvuissa käydään läpi käyttäjien lisääminen sekä niiden poistaminen
kahdella eri tavalla, kurssiavaimen määrittelyä, käyttäjien tuontia muualta ja vierailijoihin liittyviä
asetuksia.

8.1 Käyttäjien lisääminen ja poistaminen
8.1.1

Vaihtoehto 1
1. Lisäät käyttäjiä kurssille valitsemalla

(Ylläpito)
.

2. Etsi osallistuja(t) Hae-toiminnalla.
3. Valitse rooli, johon osallistujan/osallistujat lisäät. Esim. Student. Hae lisättävä osallistuja ja
paina

.

4. Lopeta osallistujien lisääminen

-painikkeella.

Poistat osallistujia
-listauksesta
valitsemalla ko. osallistujan rivin lopussa olevan
sarakkeen (Osallistujien lisäämistavat)

8.1.2

-painikkeella.

Vaihtoehto 2
1. Lisäät käyttäjiä kurssille valitsemalla

2. Valitse Osallistujien lisääminen -rivin
painike.
3. Määritä osallistujien rooli tilanteen
mukaan.
4. Hae käyttäjä yksitellen oikeanpuoleisen
sarakkeen (Ei rekisteröityneitä käyttäjiä)

(Ylläpito)

-

Hae-kentällä, valitse käyttäjä ja paina
vasemman puoleiseen sarakkeeseen.

-painike. Osallistujat siirtyvät

Poistat osallistujia vastaavasti valitsemalla osallistujan/osallistujat vasemmanpuoleisesta
(Osallistujat) sarakkeesta ja painat
sarakkeen Hae-toimintoa, kun osallistujia on paljon.

CC BY-SA

-painiketta. Hyödynnä tämän
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8.2 Kurssiavain (kurssille rekisteröityminen)
Kurssin vastuuhenkilönä voit määrittää kurssille kirjautumis-/kurssiavaimen, jonka avulla osallistujat
kirjautuvat (ilmoittautuvat, rekisteröityvät) kurssille. Kurssiavain siis mahdollistaa kurssille pääsyn
rajoittamisen vain niihin, jotka tietävät avaimen. Huomaa, että jos jätät kentän tyhjäksi niin, kuka
tahansa voi kirjautua kurssille ja Itserekisteröinnin Näytä (silmä) on auki.
Jos kurssiavain on määritelty, kaikkien kurssille kirjautuvien täytyy antaa se.
Huomaa, että käyttäjien täytyy antaa avain vain KERRAN, kun he kirjautuvat kurssille.
Lisäät käyttäjiä kurssille seuraavasti:
1. Valitse

(Ylläpito)

2. Valitse rivin
Muokkaa ( ) -painike.
3. Täytä itserekisteröitymislomake. Eri rooleille voit antaa oman kirjautumisavaimen ja nimetä
roolit Rekisteröitymistavan nimi -kohdassa. Esim. Opettajatutor, jolloin listaan tulee näkyviin
Opettajatutor. Mikäli ei ilmene tarvetta eri rooleille, jätä nimi-kohta tyhjäksi. Eri kohdat:
• Salli itserekisterötymiset / Aktivoi kurssialueella jo olevien itserekisteröityneiden pääsy •

•

•
•
•
•
•

kohdassa tulee olla Kyllä-valinta päällä tai "silmä" ( ) tulee olla avonainen.
Kurssiavain-kohtaan kirjoitat haluamasi kurssiavaimen, jonka ilmoitat osallistujille
valitsemallasi tavalla. Huom. kurssiavaimen opiskelijoille antaa aina vain kurssin
vastuuhenkilö (esim. sinä kurssin opettaja). Sitä EI anna mm. Helpdesk tai opiskelijapalvelut.
Ryhmäkirjautumisavaimenkäyttö lisäät käyttäjät automaattisesti tiettyyn ryhmään
kirjautumisen yhteydessä. Huom. tarkista myös ryhmän asetukset avaimen osalta. Katso
Ryhmät-luku.
Määritä rooli -kohdassa valitset roolin, johon avaimella
rekisteröidyttäessä/ilmoittauduttaessa siirrytään.
Voit asettaa kurssille rekisteröitymiselle määräaikoja Kirjautumisen kesto, Alkaa ja Päättyy
kohdissa.
Voit poistaa käyttäjät automaattisesti kurssilta, jos he eivät ole käyneet kurssilla pitkään
aikaan. Määritä aika kohtaan Poista passiiviset käyttäjät kun.
Osallistujamäärän yläraja -asetuksella määrittelet kuinka monta käyttäjää voi
korkeintaan kirjautua käyttäen itsekirjautumista. Nolla (0) tarkoittaa ettei rajaa ole.
Voit laatia yksilöllisen tervetuloviestin. Varmista, että ruksi on kohdassa Lähetä kurssin
tervetuloviesti ja kirjoita viesti Tervetuloviesti-tekstikenttään. Viestisi voi sisältää jo mm.
ennakkotehtävän esim. kirjautumisen kurssille ja esittäytymisen toisille sekä eri
aktiviteettien itsenäistä harjoittelua.

4. Palaat itsekirjautumisen lomakkeelta kurssin etusivulle painamalla
painikkeella. Halutessasi peruutat tekemäsi työn
-painikkeella.

CC BY-SA
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8.3 Käyttäjien tuonti toiselta kurssilta
Kun tuot käyttäjiä toiselta omalta kurssiltasi saavat he saman roolin kuin kurssilla, jolta heidät tuot.
1. Valitse

(Ylläpito)

.

2. Valitse Lisää rekisteröitymistapa -valintalistasta Kurssin meta-linkki.
3. Valitse kurss, josta käyttäjät tuot (Linkitä kurssi).
4. Paina
Halutessasi peruutat tuonnin

-painiketta.
-painikkeella.

8.4 Opettajan rooli opiskelijalle
Mikäli sinulla on tarvetta antaa opiskelijoille opettajan rooli koko toteutuksellesi (kurssillesi) niin
muuta sen/niiden opiskelijoiden rooli student-roolista teacher-rooliin tai lisää nämä opiskelijat
kurssille teacher-rooliin esim. osallistujien lisääminen -kautta.

8.5 Pääsy vierailijana
Voit sallia (tai estää) käyttäjien osallistumisen kurssialueelle vierailijoina, ilman kurssille
rekisteröitymistä tai pääsyn kurssialueelle salasanalla. Huom. vierailijan on annettava mahdollinen
salasana joka kerta, kun hän tulee kurssille.
1. Valitse

(Ylläpito)

2. Muuta asetus sen mukaan mikä on tarkoituksesi (salli tai estä) – Kyllä/Ei.
3. Anna salasana niin halutessa (

-painikkeen kautta).

4. Painamalla
peruutat tekemäsi työn

-painiketta tallennat tekemäsi asetusmuutokset. Halutessasi
-painikkeella.

Huomaa, että voit sallia/kieltää vierailijan pääsyn myös Pääsy vierailijana -rivin Muokkaa (
-painikkeen kautta.

CC BY-SA
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9 Asetukset
Tämän luvun kautta opit määrittelemään koko kurssialuetta koskevat yleiset asetukset,
muokkaamaan kurssin etusivua ja omia tietoja. Muuttamaan osallistujien rooleja ja siivoamaan omia
kurssisi.
Opit monia tärkeitä asioita kurssin laatimisesta Moodlen. Perehdyt myös varmuuskopiointiin sekä
tuo, palauta ja nollaa toimintoihin. Yleisten ohjeistusten noudattaminen ja asetusten pohdinnallinen
läpikäynti luo hyvän pohjan lisätä materiaaleja ja aktiviteetteja kurssille.
Huom. hyödynnä tilannekohtaista kysymysmerkkiä
Siitä saat esille lisäinfoa ko. kohdasta.

.

9.1 Lohkot
Lohko on kurssialueelle lisätty toiminnallisuusosa. Kurssin ylläpitäjänä (esim. opettaja) voit lisätä
halutessaan lohkoja omalle kurssialueellesi. Lohkot lisääntyvät kurssityökalut-alueelle seuraavasti

1. Valitse
2. Valitse Lisää lohko kohdasta haluamasi lohko

3. Muokkaa valmiita tai lisäämiäsi lohkoja lohkon kohdalla olevien
painikkeiden kautta.

4. Palaa Lohkojen muokkaustilasta pois
CC BY-SA

-painikkeella.
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9.2 Editointikuvakkeet

Kuvake/Symboli

Selite
Ohje-kuvakkeen kautta saat ko. kohteeseen ohjeita.
Vaihda kansikuva -linkistä asetat/vaihdat kurssin kansikuvan.
Huom. kuvan leveys vähintään 1024 px.
Voit käyttää CC0-kuvia (tekijänoikeusvapaita) esim. Pixabaypalvelusta. Älä kuitenkaan unohda lähdemerkintää! Ilman sitä
syyllistyt
plagiointiin.
Muokkaa aihetta -kuvakkeesta avaat osion/aiheen muokkaustilan.
Luo uusi osio -kuvakkeella lisäät aiheiden/osioiden määrää.
•
•
•
•
•
•

•
•

Muokkaa kurssin asetuksia
(muokattavissa myös ylläpito-valikosta
)
Moodle-arviointi
Arviointikirja
Osallistujat
Moodle-raportit
PLD = Mukautettu opiskelun seuranta. Voit laatia erilaisia
sääntöjä, joiden mukaan viestit opiskelijoille prosessin aikana.
Esim. mikäli opiskelija etenee aikataulussa tai ei etene toivotulla
tavalla.
Pätevyydet
Osaamismerkit

Lisää oppimisaktiviteetti tai aineisto -kuvakkeella lisäät aktiviteetteja
ja aineistoja.
Pudota liitetiedostot, tai selaa -kuvakkeella lisäät tiedostoja tai
selaat/lisäät niitä käytettävissä olevista resursseista.
Siirrä-kuvakkeella (Nuoli) siirrät aineiston/aktiviteetin haluttuun
kohtaan aiheessa/osassa tai aiheesta/osasta toiseen.
Näet sivun alareunasta mitä siirrät ja voit peruuttaa siirron sieltä.
Muokkaa kohdetta -kuvakkeella (Kynä) päivität aineiston/aktiviteetin
asetuksia.
Lisää-valikon vaihtoehdot:
• Poista-vaihtoehdolla poistat aineiston tai aktiviteetin.
Vahvistat tai perut poiston
.
• Piilota-vaihtoehdolla piilotat aineiston/aktiviteetin osallistujilta
näkyvistä. Avaat piilotetun kohteen käyttäjälle näkyväksi Näytävaihtoehdolla.

CC BY-SA
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Osion kuvakkeet

• Kopioi-vaihtoehdolla kopioit aineiston tai aktiviteetin. Kopio
syntyy alkuperäisen alapuolelle.
• Roolit-vaihtoehdolla jaat aineisto-/aktiviteetti/-lohkokohtaisia
rooleja.
• Mukautettu opiskelun suunnittelu (PLD) -vaihtoehdolla lisäät
laatimasi sääntöjä.
Piilota aihe -kuvakkeella (Silmä) piilota aiheen/osion osallistujilta
ja avaat aiheen Näytä aihe -kuvakkeella.
Poista aihe -kuvakkeella (Ruksi) poistat aiheen.
Vahvistat tai perut poiston
.
Merkitse tämä aihe aktiiviseksi -kuvakkeella (Lamppu).
Tällä
-merkinnällä ohjaat osallistujat suoraan kyseiseen
aiheeseen/osioon, kun he tulevat kurssille.

9.3 HTML-editori
Editori on ohjelma, jolla luot sisältöjä, verkkosivuja jne. Editoria käytät tavallisen tekstieditorin
tapaan ja lisäät tarvittavat muotoilut, jotka editori muuntaa HTML-koodiksi. Koodin näkee "HTMLkoodi tekstitilassa"
. Oletuseditorina käytössäsi on TinyMCE HTML -editori. Voit itse vaihtaa
editorin muun muassa käyttäjätilisi kautta. Jos valitset HTML-editorin, kuten Atto tai TinyMCE,
tekstinsyöttöalueilla näytetään sisällön lisäämistä helpottavat työkalurivit. Jos taas valitset
Tekstialue-vaihtoehdon, voit valita tekstialueelle HTML-, Automaatti-, Pelkkä teksti tai Markdownmuodon.
Törmäät html-tekstieditoriin useissa yhteyksissä Moodlessa: erilaiset yhteenvedot, tehtävänannot
aktiviteettien johdannot (kuvaukset), keskustelualueiden viestit, tehtävien-palautukset ym.
kirjoitetaan editorilla. Monet muotoilut ja ominaisuudet ovat tuttuja esim. tekstinkäsittelyohjelmista.
Voit lihavoida, kursivoida ja alleviivata tekstiä, muuttaa kirjasinkokoa sekä lisätä tekstiin kuvia ja
hyperlinkkejä web-sivuille. Voit tehdä omaperäisiä materiaaleja ja muita sisältöjä kurssille käyttäen
editoria monipuolisesti.

Huom. mikäli editori ei ole valmiina (esim. keskustelualueella) niin saat sen
käyttöön painamalla Käytä edistynyttä editoria -linkkiä.

Huom. kun tuot tekstiä esim. tekstinkäsittelyohjelmasta (Word) niin käytä
Liitä Wordista -painiketta. Ilman tätä tekstin "puhdistustoimintoa", tekstin
joukkoon tulee Wordin muotoiluja ja ne eivät näyttäydy oikein Moodlessa.
Tuo Word-tekstit aina Liitä Wordista -painikkeen (
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Oletuseditori (TinyMCE HTML)

9.3.1

TinyMCE HTML -editorin kuvakkeet selitteineen

Lisää
kommentti

Muotoiluvalinnat

Lisää työkalurivejä

Merkkimuotoilu

Lisää
vaakaviiva

Tekstin tasaus

Ala- ja Yläindeksi

Valitse kirjasin

Lisää Kalturamedia

Hallitse
upotettuja
tiedostoja

Valitse
tekstin väri

Sisennyksen lisäys /
vähennys

HTMLkoodi

Valitse kirjasinkoko

Lisää
media

Lisää
hymiö

Hyperlinkkien
Lisäys/muokkaus

Yliviivattu

Peru ja Tee
uudelleen

Lisää
kuva

Merkkimuotoilu

Etsi ja
korvaa

Lisää tyhjä
merkki

Aseta
yhtälö

Etsi

Tasauksen
suunta

Lisää
taulukko

Lisää
erikoismerkki

Poista
muotoilu

Siisti
sekainen
koodi

Liitä
Wordista

Liitä
tekstinä

Kokoruu
tutila

Huom. editorissa Enter-näppäimen painalluksella syntyy kappalejako + rivinvaihto, joka
voi joissain yhteyksissä olla liian ”väljä”. Saat pelkän rivinvaihdon aikaan pitämällä Shiftnäppäintä (Vaihto-näppäin) pohjassa samalla, kun painat Enter-näppäintä. Tämä onkin
varmaan jo tuttu tekstinkäsittelystä.

Huom. editorin suurentaminen

kokoruututilaan antaa lisää työskentelytilaa.

Palautat (pienennät) editorin samasta
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Atto HTML -editorin kuvakkeet selitteineen
Näytä/piilota
lisäpainikkeet

Merkkimuotoilu

Kappaletyylit

Alleviivaus

Luetelmamerkit

Fontin
väri

Lisää linkki /
Poista linkki

Sisennys

Ala-/Yläindeksi

Yliviivaus

Lisää kuva

Tekstin tasaus

Poista
muotoilut

Lisää
merkki

Kaavaeditori

Taulukko

Lisää
video

Tiedostot

Lisää
media

Lisää
audio

Helppokäyttöisyyden
HTML-koodi
tarkistus

Kumoa/
Tee uudestaan

Näytönlukijan
apuri

Tekstieditorin vaihtaminen

9.3.2

Mikäli haluat käyttää tai sinun edellytetään käyttävän esimerkiksi ääni- ja videonauhoitteita tai
matemaattisia merkkejä & kaavoja on sinun vaihdettava oletuseditori Atto HTML -editoriksi.
1. Valitse ”Omat kurssini” sivun yläreunasta ”Asetukset”.

2. Valitse käyttäjätunnuslistauksesta ”Tekstieditorin asetukset”.
3. Valitse riippuvalikosta Atto HTML -editori ja tallenna muutokset.
4. Palaa takaisin haluamallesi kurssille. Tekstiä muokatessa avautuu uusi tekstieditori, joka sijoittuu
tekstikentän alapuolelle. Alkuvaiheessa tekstieditorin muotoilupainikkeista löytyy vain yksi rivi,
alemman rivin saat näkyviin rivin lopussa olevan kulmanuolen kautta.
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9.3.3

Äänitallenteen tekeminen Atto HTML -editorilla
1.
2.
3.
4.

Liitä laitteeseesi Headset tai muu äänen tallentamisen mahdollistava mikrofoni.
Valitse tekstieditoriksi Atto HTML -editori. (Ohjeet edellä.)
Valitse haluamasi aktiviteetti tai aineisto, mihin tallenne tehdään.
Valitse tekstieditorin muotoilupainikkeista ”Insert audio recording”.
Huom. Voit tehdä tekstin joukkoon maksimissaan 2 minuutin pituisen tallenteen.

5. Aloita äänen tallentaminen ”Start Recording”. Tallennus alkaa välittömästi.
Huom. mikäli tietokoneesi/muu käyttämäsi laite kysyy tässä vaiheessa mikrofonin käyttölupaa,
anna se.
6. Lopeta tallentaminen ”Stop Recording”.
• Voit kuunnella tekemäsi tallenteen
-painikkeella tai tallentaa uuden Record Again
-painikkeella.
• Siirrät tekemäsi tallenne tekstieditoriin Attach Recording as Annotation -painikkeella.
7. Anna tallenteelle sitä hyvin kuvaava nimi ja paina OK.

8. Tekstieditoriin tulee näkyviin linkki tallenteesta.

9. Tallenna ja palaa kurssille.
Tallenne näkyy ääniraitana siinä kohtaa kurssia, jonne sen laadit.
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Videotallenteen tekeminen Atto HTML -editorilla

9.3.4

Toimi 1–3 kohtien osalta äänitallenteen mukaan.
1. Valitse tekstieditorin muotoilupainikkeista ”Insert video recording”.
Huom. voit tehdä tekstin joukkoon maksimissaan 2 minuutin pituisen tallenteen.

2. Aloita äänen tallentaminen ”Start Recording”. Tallennus alkaa välittömästi.
Huom. mikäli tietokoneesi/muu käyttämäsi laite kysyy tässä vaiheessa mikrofonin käyttölupaa,
anna se.
3. Lopeta tallentaminen ”Stop Recording”.
• Voit kuunnella tekemäsi tallenteen
-painikkeella tai tallentaa uuden
Record Again -painikkeella.
• Siirrät tekemäsi tallenne tekstieditoriin Attach Recording as Annotation -painikkeella.
4. Anna tallenteelle sitä hyvin kuvaava nimi ja paina OK.

5. Tekstieditoriin tulee näkyviin linkki tallenteesta.

6. Tallenna ja palaa kurssille.
Tallenne näkyy videona siinä kohtaa kurssia, jonne sen laadit.
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9.3.5

Teams-kokouskutsun luominen Moodlessa
Moodlessa on Atto HTML-editorilla mahdollista luoda Teams-kokouskutsu, mikä linkittyy
suoraan Moodlesta Teams:iin.
Tarkista, että sinulla on Atto HTML -editori käytössä (editorin vaihtaminen neuvottu edellä
ohjeissa).
Avaa se ohjeistus, aktiviteetti tai muu paikka, mihin haluat Teams-linkin luoda. Editorista
avautuu seuraavat komennot:

1. Valitse kuvassa ympyröity Teams-symboli, jolloin avautuu Teams kokouksen luonti-ikkuna.
2. Valitse avautuvasti ikkunasta ”Luo kokous linkki”.
3. Mikäli tätä komentoa ei löydy, järjestelmä pyytää tässä ikkunassa kirjautumaan kirjaudu
sisään ja noudata järjestelmän ohjeita. Tämän jälkeen näkymään avautuu ”Luo kokous linkki”.

4. Anna kokoukselle nimi ja määritä ajankohta.
5. Lisää rasti ruutuun ”Open in new window”
6. Luo-komennolla kokous luodaan
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7. Add link -komento luo tekstieditoriin Teams-linkin.
8. Linkki ei ole saavutettavassa muodossa. Siisti automaattisesti luotu linkki seuraavasti (kaksi eri
vaihtoehtoa):
1) Hyperlinkkinä editorin komentojen kautta:
1. Valitse muodostunut linkki kokonaisuudessa ja kopioi tai leikkaa se koneen leikepöydälle
(Ctrl-C tai Ctrl-X)

2. Kirjoita editoriruutuun verkkokokoukselle haluamasi otsikko, maalaa se ja valitse Linkkikomento.

3. Lisää osoiteriville äsken kopioimasi / leikkaamasi linkki (Ctrl+V) ja laita rasti ruutuun ”Avaa
uudessa ikkunassa” Muodosta linkki.

4. Palaat takaisin tekstieditoriin, tallenna muutokset ja Moodlen sivulla näkyy nyt Teamskokoukseen johtava linkki.

2) HTML-koodissa linkin otsikon vaihtaminen
1. Kun olet luonut Team-kokouksen linkin, avaa HTML-koodit näyttävä ikkuna.
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2. Kirjoita mustana näkyvän koodin paikalle haluamasi otsikko.

3. Siirry HTML-painikkeesta (</>) takaisin tekstiin. Hyperlinkki on muodostunut. Tallenna
muutokset.

9.4 Roolit
Pelkällä roolin vaihtamisella voit tarkastella vain ”ulkoisesti”, miltä kurssisi näyttää eri roolin
(esim. opiskelijan) silmin. Ota huomioon, että tämä näkymä ei ehkä ole täydellinen Roolin
vaihtaminen ei sovellut aineistojen ja aktiviteettien testaamiseen. Lue lisätietoja ja tutustu
vaihtoehtoihin.
Roolin vaihtaminen
1. Valitse ”Omat kurssini” sivun yläreunasta ”Vaihda roolia…”.

Huom. hyödynnä Moodlen aitoja opiskelijaroolin tunnuksia (hae tunnukset intrasta esim.
hakusanalla Moodlen testitunnukset) kurssin sisältöjen testaukseen. Kirjaudu kurssillesi
haluamallasi testitunnuksella ja testaa kurssin toimivuus. Poista testiopiskelija testauksen
jälkeen kurssiltasi.
Omaan rooliin palaaminen
1. Valitse ”Omat kurssini” sivun yläreunasta ”Palaa omaan rooliisi” -toiminto.
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Roolin asettaminen
Oletusarvoisesti vain kurssin vastuuhenkilöt (esim. opettajat) voivat muokata rooliasetuksia.
Osallistujille voidaan antaa Student-roolista poikkeava paikallinen opettajarooli, joka mahdollistaa
laajemman toiminnan. Osallistujan rooli voi olla kurssi-, aktiviteetti- tai lohkokohtainen.
Kurssin vastuuhenkilönä voit lisätä muita Moodlen käyttäjiä kurssille muun muassa opettajiksi
Osallistujien lisäämistavan

Lisää osallistujia (

) -toiminnolla.

Osallistujat-listan Roolit-sarakkeesta voi myös jakaa rooleja (
Jaa rooleja). Poista osallistujan roolioikeus yksitellen Poista
rooli -painikkeella (

).

Aktiviteeteille ja aineistoille voidaan antaa paikallisia rooleja.
Voit asettaa roolit käyttötarpeen
mukaan esimerkiksi seuraavasti:
• Antaa yksittäiselle opiskelijalle muokkausoikeudet
(moderaattori) keskustelualueella.
• Antaa yksittäiselle opiskelijalle oikeudet arvostella tehtäviä.
• Antaa opiskelijoille oikeudet laatia tenttikysymyksiä.

10 Manuaalinen varmuuskopiointi
Varmuuskopiointitoiminnolla voit luoda varmuuskopion kurssin sisällöistä ilman käyttäjiä ja
käyttäjätietoja. Varmuuskopiointi on prosessi, jossa etenet vaihe vaiheelta ja teet eri vaiheissa
haluamasi valinnat. Varmuuskopion maksimikoko on 500 Mt. Huom. mikäli kurssisi kokonaisuus on
isompi, niin sinun täytyy tehdä kopio osissa.
Moodlessa kurssien luonti hyödyntää vanhempien kurssien tilaa siten, että kirjoittaa uudet
toteutukset (uudet kurssit ja kopiopalautukset) vanhempien päälle. Huolehdi siis, että tallennat
varmuuskopioidut kurssit aina Moodlen ulkopuolelle. Tyhjennä myös kurssin varmuuskopioalue
säännöllisesti ja poista turhat/vanhentuneet kurssisi Moodlesta.
Varmuuskopioinnin avulla saat samat materiaalit ym. sisällön helposti kurssialueelta toiselle. Voit
palauttaa kopion esim. uudeksi toteutukseksi Palauta-toiminnolla ja toiselta kurssilta voit tuoda
sisältöjä kurssilta toiselle Tuo-toiminnolla. Kurssin voi myös tyhjentää uutta käyttöä varten Nollaatoiminnolla.
Huomaa, että voit aina varmuuskopio-prosessissa palata edelliseen vaiheeseen
-painikkeella ja peruuttaa/keskeyttää toiminnon

-valinnalla.

• Ole sillä kurssilla, jonka haluat kopioida.
• Valitse
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•

-vaiheessa valitset asetukset, jotka varmuuskopioon sisällytetään.
Etene
-painikkeella. Mikäli hyppäät suoraan viimeiseen vaiheeseen (Valmis) et voi
mm. vaikuttaa eri vaiheiden asetuksiin.

•
•

-vaiheessa valitset sisällöt, jotka sisällytät kopioon.
-vaiheessa voit mahdollisesti muuttaa varmuuskopion
(tiedosto) nimen. Huomaa, että nimen tulee päättyä .mbztarkentimeen. Sitä et saa muuttaa tai poistaa.

•

painikkeella. Näet kopioinnin edistymisen.

•

-vaiheessa saat varmistuksen onnistuneesta
kopioinnista
Etene

.
-painikkeella.

• Näyttöön avautuu Palauta kurssi -näkymä, josta seuraavassa luvussa.

10.1 Varmuuskopioidun kurssin palauttaminen
Onnistuneen varmuuskopioinnin jälkeen olet mahdollisesti edennyt
vaihtoehtoisesti valinnut

(Ylläpito)

-painikkeella tai

.

Näyttöön avautuu Palauta kurssi -näkymä, josta valitset A) tuotko varmuuskopiotiedoston Moodlen
ulkopuolelta vai B) palautatko kopion varmuuskopioalueelta vai C) käyttäjän (sinun)
yksityiseltä varmuuskopioalueelta.

Huomaa, että voit aina palata prosessissa edelliseen vaiheeseen
peruuttaa/keskeyttää toiminnon
-valinnalla.

-painikkeella ja

A)
Lisää varmuuskopiotiedosto
hiirellä ko. alueelle.

-toiminnolla tai lisää tiedosto raahaamalla se

Huomaa, jos varmuuskopiosi on suurempi, kuin maksimikoko sallii.
On sinun tehtävä varmuuskopio osissa ja palautettava osat yksitellen.
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Valitse
-toiminto, kun haluat ladata/tallentaa varmuuskopion Moodlen ulkopuolelle.
Lataa varmuuskopioiden teon yhteydessä aina omat kurssikopiot itsellesi talteen, pois Moodlesta.
Huom. näin varmistat omalta osaltasi sisältöjesi säilyvyyden itselläsi.
Valitse
-toiminto, kun haluat palauttaa varmuuskopion Moodlen. Prosessi
etenee seuraavasti:
-painikkeella.

-vaiheessa näet mitä olet palauttamassa. Etene
-vaiheessa valitset paikan, jonne palautus tehdään.
Palautetaanko uutena kurssina.
Palautetaanko kurssille, joka on parhaillaan auki/käytössä.
Palautetaanko jollekin olemassa olevalle kurssille.

A) Palauta uutena kurssina -vaihtoehdossa valitset kategorian, jonne kurssi sijoitetaan ja
etene tämän vaiheen
-painikkeella.
B) Palauta tälle kurssille -vaihtoehdossa valitset kurssin, jolle varmuuskopioitu kurssi
yhdistetään tai valitset vaihtoehdon, jolla olemassa olevan kurssin sisältö korvataan
varmuuskopioidulla kurssin sisällöllä. Etene tämän vaiheen
-painikkeella.
C) Palauta olemassa olevaan kurssiin -vaihtoehdossa yhdistät varmuuskopioidun kurssin
valitsemaasi kurssiin tai korvaat valitsemasi kurssin sisällön varmuuskopioidulla kurssin
sisällöllä. Etene tämän vaiheen

-painikkeella.

-vaiheessa voit vielä vaikuttaa palautettaviin sisältöihin. Etene
-vaiheessa muutat ne kohdat, jotka mahdollisesti on sallittu.
Teet sisällytettävien sisältöjen valinnat. Etene

-painikkeella.

-painikkeella.

-vaiheessa sinulle näytetään, mitä ollaan palauttamassa.
Etene

-painikkeella. Palauta roolien linkitykset -näkymästä etenet
-painikkeella.
-vaiheessa näet palautuksen edistymisen

-vaiheessa saat varmistuksen onnistuneesta palautuksesta.

.
Etene
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Itserekisteröityminen
Tarkista palautetun kurssin itserekisteröitymisen asetus.

Otat Itserekisteröityminen (Student) asetuksen pois ”sulkemalla silmän” . Ja ota se käyttöön
”avaamalla silmän” . Avaa silmä vasta, kun olet kirjoittanut kurssiavaimen (kts. ko. luku).
Huom. mikäli riviä Itserekisteröityminen (Student) ei ole lainkaan, lisää se alasvetovalikosta
.

10.2 Varmuuskopioiden poisto
Kurssien varmuuskopioista huolehtiminen kuuluu Sinulle kurssien hallinnoijille (esim. opettaja).
Varmuuskopiot on poistettava säännöllisesti Moodlesta.
1. Ole sillä kurssilta, jolle tuot toiselta kurssilta sisältöjä.
2. Valitse

(Ylläpito)

.

3. Valitse sen varmuuskopioalueen
varmuuskopioita on tarkoitus käsitellä.
4. Lajittele tiedostoja
5. Valitse varmuuskopiotiedosto

, jonka

-valinnoilla.
, jonka haluat poistaa ja paina

6. Vastaa kysymykseen ”Oletko varma, että haluat poistaa tämän tiedoston?”
Mikäli et ole varma niin valitse
7. Lopuksi tallenna poisto(t)
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11 Tuo
Huomaa, että voit aina tuonti-prosessissa palata edelliseen vaiheeseen
-painikkeella ja peruuttaa/keskeyttää toiminnon
Sisältöjen tuominen kurssilta toiselle on mahdollista

-valinnalla.

-toiminnolla.

1. Ole sillä kurssilla, jolle haluat tuoda sisältöjä toiselta kurssilta ja valitse
(Ylläpito)
2. Näyttöön avautuu ”Etsi kurssi, jolta tuodaan tiedot” -näkymä. Valitse kurssi ( ), jolta haluat

.

sisältöjä/tietoja tuoda. Tämä vaihe on
. Etene
painikkeella. Huom. mikäli kurssi ei näy listassa niin kirjoita kurssin nimi hae-tekstikenttään ja
paina

-painiketta.

3. Näyttöön avautuu
tuot. Etene

-vaihe, jossa valitset ne asetukset, jotka
-painikkeella.

4.

-vaiheessa valitset sisällöt (aktiviteetit, aineistot). Etene
-painikkeella.

5.

-vaiheessa sinulle näytetään valintasi, mitä ollaan tuomassa.
Etene

6.

-vaiheessa näet tuonnin edistymisen.

7.

-vaiheessa saat varmistuksen onnistuneesta tuonnista.

Etene
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12 Nollaa
Huomaa, että voit aina nollaa-prosessissa palata edelliseen vaiheeseen
-painikkeella ja peruuttaa/keskeyttää toiminnon

-valinnalla.

-toiminnolla (sivulla) voit nollata eli tyhjentää kurssin osallistujatiedoista siten, että
kurssin aktiviteetit ja muut asetukset säilyvät.
Huomaa, että nollaamalla valitsemasi sisällöt tuhoat ko. käyttäjätiedot peruuttamattomasti.
1. Valitse

(Ylläpito)

.

2. Tee valinnat tai käytä

-vaihtoehtoa, jolloin Moodle valitsee oletusvalinnat

puolestasi.

-painikkeella peruutat valinnat.

3. Tyhjennä osallistujatiedot painamalla
4. Näyttöön tulee ”Nollaa kurssi” -yhteenveto. Etene
etusivulle.

.
-painikkeella, jolla palaat kurssin

13 Suoritusten seuranta
Suoritusten seuranta mahdollistaa osallistujien (esim. opiskelija) itse seurata ja ylläpitää omaa
edistymistään kurssilla. Suoritusten seuranta mahdollistaa myös kurssin hallinnoijan (esim. opettajat)
seurata tarkemmin osallistujien edistymistä käyttämättä siihen kuitenkaan liikaa aikaa.
Suoritustilanteet näkyvät yhdellä silmäyksellä raportista "Aktiviteettien suoritus".

13.1 Seurantaperiaate
Osallistuja näkee oman edistymisensä jokaisen aineiston ja aktiviteetin kohdalla olevasta ruudusta.
Kohteen (aineiston/aktiviteetin) nimen vieressä kurssilla on valintaruutu, joka näyttää opiskelijalle
ko. kohteen suoritustilanteen. Kun ruudussa on rasti, niin vaadittu suoritus on valmis.
Osallistujalla on mahdollisuus merkitä itse ”rasti ruutuun” lukemiensa aineistojen tai suorittamiensa
aktiviteettien osalta, jos kurssin hallinnoija on valinnut (esim. aineistossa) suoristusten seurannassa
vaihtoehdon ”Opiskelijat voivat itse merkitä tämän kohteen suoritetuksi”

.

Toinen vaihtoehto on, että rasti tulee automaattisesti valmiista suoritteesta,
jos kurssin hallinnoija on valinnut vaihtoehdon ”Näytä tämä kohde suoritetuksi,
kun ehdot täyttyvät”
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Osallistujien suorituksia voi tarkastella raporteista:
(Ylläpito)

Raportit

Aktiiviteettien suoritus.

Raporteissa aktiviteettien ja aineistojen suoritukset ovat esillä
opiskelijakohtaisesti.

13.2 Käyttöönotto kurssin tasolla
Kun suoritusten seuranta otetaan käyttöön, näytetään asetukset sekä suoritusten seurantasivulla
että aineistojen ja aktiviteettien asetuksissa.
1. Ole sillä kurssilla, jossa haluat ottaa suoritusten seurannan käyttöön.
2. Valitse
(Ylläpito)
3. Valitse Suoritusten seuranta

.
Ota opiskelijoiden suoritusten seuranta käyttöön

4. Tallenna suoritusten seurannan käyttöönotto
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13.3 Käyttöönotto aineistoissa
Voit määritellä yhden tai useita suoritusvaatimuksia, jolloin kohde katsotaan suoritetuksi vasta kun
kaikki vaatimukset täyttyvät.
1. Valitse haluamasi aineistosta
(Muokkaa asetuksia)
Opiskelijoiden edistyminen
Suoritusten seuranta
Valitse pudotusvalikosta sopiva vaihtoehto.
Esim.

Tai esim.

2. Tallenna aineiston asetukset

-painikkeella.

13.4 Käyttöönotto aktiviteeteissä
Esim. Palautuskansio (Tehtävä-aktiviteetti)
1. Valitse aktiviteetin (palautuskansio)
(Muokkaa asetuksia)
Opiskelijoiden edistyminen
Suoritusten seuranta
Valitse pudotusvalikosta sopiva vaihtoehto.

2. Tallenna aineiston asetukset

-painikkeella.

Esim. Keskustelu-aktiviteetti (keskustelupalsta/foorumi)
1. Valitse aktiviteetin (keskustelu)
(Muokkaa asetuksia)
Valitse pudotusvalikosta sopiva vaihtoehto.
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2. Tallenna aineiston asetukset

-painikkeella.

13.5 Ehtojen rakentaminen
Esimerkki 1

Tehtävän palautuskansioon (aktiviteettiin) palautetun vastaustiedoston
palautus tuottaa oikeuden tarkastella mallivastausta (aineistoa).

1. Valitse aktiviteetin (palautuskansio)
(Muokkaa asetuksia)
Opiskelijoiden edistyminen
Suoritusten seuranta
Valitse pudotusvalikosta sopiva vaihtoehto, esim. Näytä tämä
kohde suoritetuksi, kun ehdot täyttyvät
Opiskelijan on saatava arvosana saadakseen
suoritusmerkinnän tästä kohteesta.
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2. Tallenna aineiston asetukset

-painikkeella.

Huom. voit määritellä vastaavat ehdot mihin tahansa aktiviteettiin.
Esim. Tentti-aktiviteetti

Jotta edellä kuvattu ehto antaa oikeuden tarkastella malliratkaisua, niin malliratkaisuun tulee luoda
”rajoita pääsy -toiminto” seuraavasti:
1. Valitse tiedosto (aineisto)
2. Valitse Rajoita pääsy
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3. Lisää rajoitus
Aktiviteetin suoritus
Valitse haluamasi aktiviteetti,
joka tulee olla suoritettu
Valitse suoritusvaatimukset (esim. suoritettu
hyväksytyllä arvosanalla).

Kun opiskelijan ehto aktiviteetissä täyttyy, niin hänen on mahdollisuus katsoa/
perehtyä kurssille avautuvaan malliratkaisun.

4. Tallenna aineiston asetukset

-painikkeella.

Esimerkki 2: Materiaalin (aineiston) avaaminen/lukeminen tuottaa oikeuden palauttaa vastauksen
tehtävän palautuskansioon tai avata tentin.
Tämä esimerkki rakennetaan vastaavalla periaatteella, kuin edellinen esimerkki.
• Vaihe 1: määritä aineistolle ehto, jolla opiskelija saa suoritusmerkinnän.
• Vaihe 2: palautuskansioon tai tenttiin tulee luoda ”rajoita pääsy” -asetus
seuraavasti: Muokkaa aktiviteetin (esim. palautuskansion) asetuksia
Rajoita
pääsy
Aktiviteetin suoritus
Valitse haluamasi aktiviteetti, joka tulee olla
suoritettu
Valitse suoritusvaatimukset.
Jotta edellä kuvattu ehto antaa oikeuden tarkastella malliratkaisua, niin malliratkaisuun tulee luoda
”rajoita pääsy -toiminto” seuraavasti:
Kun opiskelijan ehto aineistossa täyttyy, niin hänellä on mahdollisuus suorittaa aktiviteetti (esim.
palauttaa vastaustiedosto tehtävä-aktiviteettiin).
Huom. näillä ehtorakenteiden avulla voit ketjuttaa kurssilla erilaisia toimintoja,
esim. itsenäisesti suoritettavalla kurssilla.
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14 Aineistot
Aineisto on kurssin ylläpitäjän (esim. opettaja) lisäämä materiaali osallistujan käyttöön: kirja, kuva
galleria, sisältösivu (verkkosivu), tiedosto (esim. teksti, kuva), tiedostokansio tai verkko-osoite (linkki).
Huom. hyödynnä tilannekohtaista kysymysmerkkiä
Siitä saat esille lisäinfoa ko. kohdasta.

.

Lisäät aineiston Luo oppimisaktiviteetti -valinnalla.
Aineisto-työkalut ovat omalla välilehdellä.

14.1 IMS-sisältöpaketti

-kokonaisuuksia voit luoda ja muokata erilaisilla sisällöntuotantotyökaluilla.
Sisältö esitetään tyypillisesti usealla sivulla navigaation kanssa. Sisällöntuotantotyökalu tuottaa .ziptiedoston, joka voidaan sitten ladata kurssialueelle Moodlen. Pakattu tiedosto puretaan Moodlessa
automaattisesti. Sisällön esittämiseen on vaihtoehtoja, kuten ponnahdusikkuna, navigaatiolista tai
painikkeet.
Opiskele lisää IMS-sisältöpaketista omaehtoisesti.
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14.2 Kansio

-aineistotyypin avulla voit kerätä useita tiedostoja yhteen paikkaan, mikä vähentää
tilantarvetta kurssialueella. Eli sen sijaan, että lisäät kurssialueelle useita tiedostoja, lisäät sinne
kansion, johon lisäät kaikki haluamasi tiedostot. Voit tuoda tiedostot Moodlen pakattuna tiedostona
ja purkaa ne Moodlessa, tai luoda tyhjän kansion ja tuoda siihen tiedostoja. Mikäli aikomuksesi on
ladata kurssialueellesi paljon tiedostoja, kannattaa siis ensin luoda niitä varten aineistokansio.
Oletusarvoisesti vain opettajaroolissa olevat toimijat voivat muokata kansiota, kuten muitakin
aineistoja. Rooliasetuksen muutoksella (paikallinen opettajarooli) annat muokkausoikeudet muille.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valitse
.
Valitse Aineistot-välilehdeltä Kansio.
Täytä lomake. Pakollisia tietoja on Nimi.
Kuvaus-kenttään kansion sisältökuvauksen lisäksi voit linkittää internet-lähteet.
Lisää Tiedostot jo tässä vaiheessa ko. kohdassa tai myöhemmin.
Määritä muut asetukset tarvittaessa.

Huom. hyödynnä tilannekohtaista kysymysmerkkiä
Siitä saat esille lisäinfoa ko. kohdasta.

.

7. Tallenna asetukset ja palaa kurssille

-valinnalla.

vaihtoehdolla puolestaan pääset lisäämään sisältöä (esim.
tiedostoja) kansioon.

14.3 Kirja

-aineistotyypillä voit luoda monisivuisia materiaaleja kirjan tyyppiseen formaattiin eli jäsentää
lukuihin ja alalukuihin. Kirja voi sisältää tekstin lisäksi multimediatiedostoja, ja se on hyödyllinen
sellaisten pitkien ohjeiden ja muun materiaalin esittämiseen, joka voidaan jakaa osiin.
Oletusarvoisesti vain opettajaroolissa olevat toimijat voivat muokata kirjaa, kuten muitakin
aineistoja. Rooliasetuksen muutoksella (paikallinen opettajarooli) annat muokkausoikeudet muille.

1.
2.
3.
4.

Valitse
.
Valitse Aineistot-välilehdeltä Kirja.
Täytä lomake. Pakollisia tietoja on Nimi.
Määritä muut asetukset tarvittaessa.

Huom. hyödynnä tilannekohtaista kysymysmerkkiä
Siitä saat esille lisäinfoa ko. kohdasta.

CC BY-SA
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5. Tallenna asetukset ja palaa kurssille

-valinnalla.

vaihtoehdolla puolestaan pääset laatimaan kirjan sisältöä
(lukuja).
Laadi luvut antamalla otsikot ja tuottama sisältö teksti-editorialueelle. Molemmat ovat
pakollisia tietoja. Katso editorin ohjeet ko. 9.3.
Huom. vasta ensimmäisen luvun laadinnan/lisäyksen jälkeen voit lisätä alkulukuja.

Ensimmäisen luvun lisäyksen jälkeen laita muokkaustila päällä
Muokkaustilassa saat näkyviin lukujen muokkaustyökalut
- Lisäät uusia lukuja
-painikkeella.
- Suljet luvun näkyvistä
-painikkeella.
-

Poistat luvun

-

Muokkaat luvun sisältöä

-

Muutat lukujen järjestystä

:

-painikkeella.
-painikkeella.
ja

painikkeilla.

Alaluvun saat tehtyä, kun teet valintaruutu merkinnän
Muokkaustilasta poistut

-painikkeella.

.

-painikkeella.

Huom. pääluvun poisto kohdistuu myös luvun alalukuihin. Huolehdi siis, että olet muuttanut alaluvut
pääluvuiksi ennen poistoa, mikäli et ole poistamassa niitä pääluvun mukana.

14.4 Lightbox-galleria

-aineistotyypin avulla voit luoda kuvagallerioita kurssialueelle. Tämän resurssin
avulla voit luoda, muokata ja poistaa gallerioita kursseille. Oletusarvoisesti vain opettajaroolissa
olevat toimijat voivat muokata kirjaa, kuten muitakin aineistoja. Rooliasetuksen muutoksella
(paikallinen opettajarooli) annat muokkausoikeudet muille.
Kuvista luodaan pienoiskuvat, joita käytetään gallerian pienoiskuvanäkymässä. Pienoiskuvan
napsauttaminen suurentaa valitun kuvan keskelle näyttöä, jonka jälkeen voit selata gallerian kuvia
haluamallasi tavalla.

1.
2.
3.
4.
5.
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.
Valitse Aineistot-välilehdeltä Lightbox-galleria.
Täytä tekstikentät. Pakollisia tietoja on Nimi.
Kirjoita Kuvaus-kenttään esim. ohjeistus gallerian käyttöön.
Määritä muut asetukset muun muassa kohdassa Tarkemmin: montako kuvaa sivulla, rivillä,
sallitko kommentit jne.
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Huom. hyödynnä tilannekohtaista kysymysmerkkiä
Siitä saat esille lisäinfoa ko. kohdasta.

.

6. Tallenna asetukset ja palaa kurssille

-valinnalla.

vaihtoehdolla puolestaan pääset lisäämään galleriaan
kuvia

Lisää kuvatiedosto ja muuta lisättävän tiedoston kokoa

valinnalla. Valittu kuva siirtyy galleriaan

-

-painikkeella.

Kuvaa voit muokata muokkaustilassa. Paina

.

Kuvan alareunasta voit valita muokkausvaihtoehdon.

Poistut muokkaustilasta

-painikkeella.

Galleriasta palaat kurssin eri kohtaan esim. navigointiriviä käyttäen
.

14.5 Ohjeteksti

ei ole varsinainen aineisto vaan tekstiä ja kuvia, joita voi lisätä kurssin sisältöosioihin
aineisto- ja aktiviteettilinkkien väleihin ja otsikoiksi. Oletusarvoisesti vain opettajaroolissa olevat
toimijat voivat muokata ohjetekstiä, kuten muitakin aineistoja. Rooliasetuksen muutoksella
(paikallinen opettajarooli) annat muokkausoikeudet muille.
Ohjetekstiä kannattaa käyttää harkiten ja kirjoittaa lyhyesti, sillä se kasvattaa helposti kurssialueen
kokoa. Vähänkin pidempiin teksteihin kannattaa käyttää Sivua.

1.
2.
3.
4.

Valitse
.
Valitse Aineistot-välilehdeltä Ohjeteksti.
Kirjoita Otsikon teksti editorin alueelle. Hyödynnä editorin ohjetta luvussa 9.3.
Määritä muut asetukset tarvittaessa.

Huom. hyödynnä tilannekohtaista kysymysmerkkiä
Siitä saat esille lisäinfoa ko. kohdasta.

5. Tallenna asetukset ja palaa kurssille
CC BY-SA
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-valinnalla.
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14.6 Sivu

-aineistotyyppiä käyttäen voit luoda kurssialueelle alasivuja, joille voit lisätä tekstiä, kuvia,
ääntä, videota, linkkejä tai vaikka upottaa koodia, esimerkiksi Google mapsista. Sivun etuna on se,
että sivun sisältö on aina helposti muokattavissa Moodlessa, eikä sen avaaminen vaadi opiskelijoilta
erillisiä ohjelmistoja (kuten tiedostot). Oletusarvoisesti vain opettajaroolissa olevat toimijat voivat
muokata sivua kuten muitakin aineistoja. Rooliasetuksen muutoksella (paikallinen opettajarooli)
annat muokkausoikeudet muille.
Sivu verrattuna:
• Ohjetekstiin: Sivulle kannattaa laittaa kaikki vähänkin pidemmät ohjeet ja käytännön asiat
varsinaista kurssialuetta pidentämästä. Ohjetekstiä puolestaan kannattaa käyttää vain
otsikointiin ja paririvisiin teksteihin.
• Tiedostoihin: Sivun etuna on, että se on opiskelijoille saavutettavampi esimerkiksi
mobiilipäätelaitteilta, ja opettajalle helpommin muokattavissa. Tiedoston joutuu lataamaan
aina uudelleen ja uudelleen Moodleen, mikäli siihen tulee muutoksia.
• Kirjaan: Sivu on yksi kokonaisuus ja peräkkäistä tekstiä, joten jos haluat jakaa laajaa tai
rakenteista opintomateriaalia, käytä silloin Kirjaa.

1.
2.
3.
4.
5.

Valitse
.
Valitse Aineistot-välilehdeltä Sivu.
Täytä lomake. Pakollisia tietoja ovat Nimi ja Sivun sisältö.
Kirjoita sisältö Sivun sisältö -alueelle. Hyödynnä editorin ohjetta luvussa 9.3.
Määritä muut asetukset tarvittaessa.

Huom. hyödynnä tilannekohtaista kysymysmerkkiä
Siitä saat esille lisäinfoa ko. kohdasta.
6. Tallenna asetukset ja palaa kurssille

.

-valinnalla.

14.7 Tiedosto

-aineistyypillä voit lisätä kurssille tiedostoja opiskelijoiden käyttöön. Riippuen
tiedostotyypistä, tiedosto joko näytetään opiskelijoille kurssinäkymässä tai avataan erilliseen
sovellukseensa. Oletusarvoisesti vain opettajaroolissa olevat toimijat voivat muokata tiedostoja,
kuten muitakin aineistoja. Rooliasetuksen muutoksella (paikallinen opettajarooli) annat
muokkausoikeudet muille.
Huom.
• opiskelijat tarvitsevat omille koneilleen sovellusohjelmat, joilla tarjoamasi tiedostot voi avata
• opiskelijat eivät voi lisätä tiedostoja tällä aineistotyypillä; tehtävänpalautukseen käytettään
muun muassa Tehtävä-aktiviteettia tai Keskustelualuetta tai Tietokantaa.
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•

1.
2.
3.
4.
5.

kun sinulla on enemmän kuin 3 tiedostoa niin sijoita ne kansioon. Hyödynnä kansion ohjetta
ko. luvussa.

Valitse
.
Valitse Aineistot-välilehdeltä Tiedosto.
Täytä tekstikentät. Pakollisia tietoja on Nimi.
Lisää tiedostot Valitse tiedostoja -kohdassa.
Määritä muut asetukset tarvittaessa.

Huom. hyödynnä tilannekohtaista kysymysmerkkiä
Siitä saat esille lisäinfoa ko. kohdasta.

.

6. Tallenna asetukset ja palaa kurssille

-valinnalla.

14.8 Verkko-osoite

-aineistolla voit jakaa ulkoisia verkkosivuja kurssin aineistona. Kaikki mikä on
vapaasti verkossa saatavilla, kuten dokumentit ja kuvat, voidaan linkittää Moodlen. Oletusarvoisesti
vain opettajaroolissa olevat toimijat voivat muokata verkko-osoitetta, kuten muitakin aineistoja.
Rooliasetuksen muutoksella (paikallinen opettajarooli) annat muokkausoikeudet muille.
Kurssin hallinnoija voi kopioida ulkoisen sivun osoitteen selaimen osoitekentästä tai etsiä sitä
Moodlen tarjoamien repositorio-kytkentöjen kautta esimerkiksi Wikimedia, Picasa verkkoalbumi tai
Dropbox, riippuen mitä repositorio-kytkentöjä Moodlessa on käytössä.

1.
2.
3.
4.
5.

Valitse
.
Valitse Aineistot-välilehdeltä Verkko-osoite
Paina Lisää.
Täytä Nimi-kenttä (pakollinen tieto).
Lisää Ulkoinen verkko-osoite (URL) ko. kenttään.
Määritä muut asetukset tarvittaessa.

Huom. hyödynnä tilannekohtaista kysymysmerkkiä
Siitä saat esille lisäinfoa ko. kohdasta.
7. Tallenna asetukset ja palaa kurssille

.

-valinnalla.

14.9 Matemaattiset notaatiot
•
•
•
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Moodlessa matemaattisia notaatioita voi tehdä TeX-suodattimelle (TeX-Filter).
Möbius on verkkopohjainen matemaattisten (science, technologi, engineerind, mathematics)
tehtävien alusta, jonka voi linkittää Moodleen.
Perehdy tarkemmin matemaattisten notattioiden laadintaan Moodlessa.
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15 Aktiviteetit
Aktiviteetti on kurssin ylläpitäjän (esim. opettaja) asettama aktiviteetti osallistujien käyttöön: chat,
keskustelualue, kysely, tehtävä, tentti, työpaja, wiki jne.
Aktiviteetit-lukuun perehdyttyäsi osaat hyödyntää Moodlen aktiviteetteja. Ne eroavat
materiaaleista sillä, että aktiviteeteissa opiskelija käy vuoropuhelua toisten osallistujien tai itse
aktiviteettien kanssa, kunkin aktiviteetin luonteen mukaan. Opit ottamaan käyttöön sekä
reaaliaikaisen keskusteluhuoneen että eriaikaisen keskustelualueen. Opit avaamaan erilaisia
kanavia opiskelijoiden tehtäviä ja niiden palauttamista varten. Tietokanta-aktiviteetti voi olla
hyödyllinen juuri sinun kurssilla, joten perehdy myös siihen.
Opit myös käyttämään valinta-aktiviteettia, jonka avulla voit esittää erilaisia kysymyksiä opiskelijoille
tai äänestyttää jotain asiaa heillä. Opit lisäämään wikin, joka on kokoelma eri web-sivuja ja joiden
sisällön opiskelijat työstävät yhdessä. Mahdollisesti sanasto sopii kurssillesi tai haluat kerätä omaa
välipalautetta osallistujilta. Verkkotentti on tutustumisen arvoinen aktiviteetti sekin. Erilaisten
tenttien laatiminen oppimisprosessin eri vaiheisiin ylläpitää opiskelijan motivaatiota.
Moodlen aktiviteetit-vaihtoehtojen jälkeen rohkaistut lisäämään kurssille eri aktiviteetteja.
Monipuolisuus mahdollistaa oppimisen useilla tavoilla. Arvioi aina aktiviteettien soveltuvuus sekä
kurssikohtaisista että pedagogisista lähtökohdista.

Usein vähemmän on enemmän. Pyri selkeään ja osaamistavoitteiden mukaiseen tasapainoon
aktiviteettien käytössä.
Huom. hyödynnä tilannekohtaista kysymysmerkkiä
Siitä saat esille lisäinfoa ko. kohdasta.

.

Kaikissa niissä aktiviteeteissa, joissa ryhmä- ja näkyvyysasetukset ovat, ne toimivat samalla tavalla.

15.1 Chat

mahdollistaa reaaliaikaisen keskustelun kurssialueella. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi
verkko-opintopiirien tapaamispaikkana, opettajan virtuaalivastaanottona, kielten harjoittelussa tai
palautekeskustelupaikkana. Luodessa Chat-huonetta annetaan samalla seuraavan tapaamisen aika.
Tapaamisaika päivittyy myös kurssialueen kalenteriin. Chat-huonetta luodessa voidaan myös valita,
voivatko opiskelijat selata vanhojen istuntojen lokitiedostoja.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
CC BY-SA

Valitse
.
Valitse Aktiviteetit-välilehdeltä Chat
Paina Lisää.
Täytä Nimi-kenttä (pakollinen tieto).
Kirjoita kuvaus.
Määritä Chat-keskustelun ajankohta kohdassa Chat-keskustelut.
Määritä muut asetukset tarvittaessa.
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Huom. hyödynnä tilannekohtaista kysymysmerkkiä
Siitä saat esille lisäinfoa ko. kohdasta.

.

7. Tallenna asetukset ja palaa kurssille

-valinnalla.

vaihtoehdolla puolestaan pääset osallistumaan
chat-istuntoon.
Chat-istuntoon osallistuminen
Avaa Chat-huone ja siirry Chattiin linkistä
”Napsauta tästä päästäksesi mukaan chattiin”.
Kirjoitat chat-viestisi tekstikenttään ja lähetät
sen Lähetä-painikkeella.

Chat-aktiviteetin käyttöesimerkkejä:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

verkko-opintopiirien tapaamispaikkaan
opettajan virtuaalivastaanottona/reaaliaikainen ohjaus
nopeatempoinen ideointi
ajatusten ja kokemusten vaihto
aikaisemman tietämyksen selvittäminen/aikaisemman käsityksen herättely
kielten harjoittelussa esim. tarinan kirjoittaminen, vuoropuhelun käynti, asiakastilanteiden
harjoittelu
pienryhmätyöskentelyssä ongelmanratkaisuun/linkkien tai tiedon jakoon
ideariihi
asioista sopiminen ja päätöksen teko
harjoitustyöryhmän tai projektitiimin aivoriihi verkossa
haastattelu verkossa
palautekeskustelupaikkana
verkkoväittely
yleinen keskustelu, tauko- ja kahvipöytäkeskustelu
opiskelijoiden/osallistujien vapaaehtoinen keskustelualue.

Jaa hyviä omia käytänteitä chat-aktiviteetin käytöstä muille.
Laita hyvä kiertämään ja opi toisilta.

15.2 Checklist

mahdollistaa erilaiset tarkistus- ja tehtävälistat.

1. Valitse
.
2. Valitse Aktiviteetit-välilehdeltä Checklist
3. Täytä Nimi-kenttä (pakollinen tieto).
CC BY-SA
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4. Kirjoita kuvaus.
5. Määritä Setting-kohdan sisällöt.
6. Määritä muut asetukset tarvittaessa.
Huom. hyödynnä tilannekohtaista kysymysmerkkiä
Siitä saat esille lisäinfoa ko. kohdasta.

.

Tallenna asetukset ja palaa kurssille

-valinnalla.

vaihtoehdolla puolestaan pääset täydentämään listaa.
Checklist-esimerkki

Opiskelija ”ruksaa” listan kohdat ja näkee janalla
(prosentteina) edistymisensä.

15.3 Collaborate LTI
on Moodlen integroitu virtuaaliluokka-/kurssihuone ts. reaaliaikainen videoneuvottelutyökalu, kuten Adobe Connect tai Microsoft Teams tai Googlen Hangouts. Se on ulkoinen
työkalu, joka hyödyntää LTI (Learning Tools Interoperability) standardia. Collaboratella toteutettuihin
istuntoihin voi osallistua tietokoneella tai mobiililaitteella. Varmista etukäteen, että laitteessasi on
toimiva mikrofoni sekä web-kamera (headset).
Collaboraten käyttöliittymän esittelyvideo by Blackboard.
Laita headset (kuulokemikrofoni) kiinni tietokoneeseesi ennen
kurssihuoneeseen/virtuaaliseen istuntoon liittymistä.

1. Valitse
.
2. Valitse Aktiviteetit-välilehdeltä Collaborate LTI
3. Täytä Aktiviteetin nimi -kenttä (pakollinen tieto).

CC BY-SA

Paina Lisää.
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4. Määritä tarvittaessa Näytä lisää… valinnat sekä oikean reunan asetukset (Yksityisyys…
Pätevyydet).
Huom. hyödynnä tilannekohtaista kysymysmerkkiä
Siitä saat esille lisäinfoa ko. kohdasta.

.

5. Paina
niin pääset määrittämään kurssihuoneen asetukset ja luomaan
tarvittaessa erillisen istunnon tai istunnot.
-vaihtoehdolla puolestaan Tallenna asetukset ja palaa kurssille.

Huom. käytä kurssin kurssihuonetta kaikessa sellaisessa toiminnassa, joka ei edellytä erillistä
istuntoa tai istuntoja, joita esimerkiksi ovat opiskelijoiden omat pienryhmätilat. Opiskeoijoiden
omatoimiseen virtuaaliseen työskentelyyn luodut tilat (istunnot). Kurssihuone on auki koko ajan ellet

sulje sitä.
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ISTUNNOT
Luot erilliset istunnot, jos niille on erityistä syytä (esim. opiskelijoiden itsenäiset pienryhmätilat)
-painikkeella. Anna istunnolle nimi (pakollinen tieto). Jos syytä erillisille istunnoille
ei ole niin käytä opintojakson/kurssin/työtilan kurssihuoneta.

Pienryhmä A

Mikäli istuntoon tai kurssihuoneen tilaan osallistuu ulkopuolisia (henkilöt eivät ole kirjautuneet
kurssille) niin määritä näiden vierailijoiden roolit (Osallistuja, Esittäjä, Valvoja). Toimita heille myös
vieraslinkki, jonka avulla he istuntoon liittyvät.
Määritä Tapahtuman tiedot, jos tarvetta:
• ajankohta
• voiko liittyä
• etuajassa sekä kuvaus.
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Karelia-amk/Opintoasiainpalvelut, 30.6.2021

49 (101)

Määritä Istuntoasetukset:
• kurssille kirjautuneiden osallistujien rooli
• sallitko tallenteen latauksen (mp4-muoto)
• osallistuvatko keskusteluun nimettöminä
• saako opiskelijat jakaa ääniä, videoita jne.
• sallitko yksityiset chat-keskustelut.

Huom. Salli tallenteiden lataamisen asetuksen pääset
muuttamaa aina kurssin kurssihuoneesta ja/tai
istunnosta.

Ja lopuksi tallenna asetukset.

Mahdolliset määrittelemäsi istunnot listautuvat kurssihuoneen virtuaalitilaan.
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Karelia-amk/Opintoasiainpalvelut, 30.6.2021

50 (101)

15.3.1 Istuntoon/kokoukseen osallistuminen
Siirryt (niin opettaja kuin opiskelijasi) kurssihuoneeseen kurssilta ko. aktiviteettia
klikkaamalla ja paina istunto näkymässä kurssihuoneen otsikkoa. Etene painamalla
Liity kurssihuoneeseen. Kurssin virtuaalinen huone avautuu hetken päästä.
Varmistu, että huone avautuu Google Chrome -selaimeen! Samalla tavalla liityt
kaikkiin istuntoihin, joihin on tarkoituksenmukaista liittyä.

Vierailijan
linkki tätä.

15.3.2 Vierailija Collaboratessa
Lähetä vierailijalle esimerkiksi sähköpostitse linkki, jonka kautta vieras pääset Collaborate-istuntoon.
Vierailijan ei tarvitse asentaa mitään laitteita, järejestelmiä. Ohjeista vierailijaa käyttämään
ensisijaisesti Chrome-selainta, toissijaisesti Firefoxia. Huom. Collaborate ei ole yhteensopiva Internet
Explorerin kanssa. Käytetään siis Chrome-selainta!
Vieras tulee istuntoo sisään istunnon järjestäjältä saamansa linkin kautta, kirjoittaa oman nimen (etuja sukunimi) sille varattuun kohtaan ja liity istuntoon.

Vieraan rooli Collaboratessa on oletuksena Osallistuja. Istunnon/luennon opettaja/hallinnoija ts.
valvoja määrittää kaikkien osallistujien käyttöoikeudet. Istunnon hallinnoija voi antaa tarvittaessa
rooliksi Esittäjä, jolloin vierailija voi ladata, muokata ja jakaa sisältöjä sekä lopettaa niiden jakamisen.
Ohjeista myös vierailija poistumaan istunnosta tarvittaessa.

CC BY-SA

Karelia-amk/Opintoasiainpalvelut, 30.6.2021

51 (101)

15.3.3 Työkalut ja Collaborate-paneelin vaihtoehdot

Työkalut

• Mikrofoni (Jaa äänet).
Salli mikrofonin käyttöoikeus.
• Video (Jaa video).
Salli kameran käyttöoikeus.
• Viittaa
• Omat asetukset -väkästä painamalla
voit asettaa tilasi/statuksesi.

Collaborate-paneelin vuorovaikutus ja
aktivointi sekä asetusvaihtoehtoihin:
Chat, Osallistujat, Jaa sisältöä ja Omat asteukset.

Collaborate-paneelin vaihtoehdot

-valinnalla avaat paneelin.

Chat-sivulla osallistuja voi valita lähettääkö viestin kaikille
(Everyone), joka on suositeltava kanava. Moderaattoreille
(valvojat) voi myös lähettää viestin. Ohjeista opiskelijoita
käyttämään Everyone-valintaa.

Osallistujat (Attendees) -sivulta näet osallistujat, heidän
viittaamisen, onko mikrofonit päällä/suljettu jne. Valvojana voit
esim. vaientaa kaikkien mikrofonit Mute all -valinnalla.
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Jaa sisältöä (Share Content) -sivulta löydät ne
aineistotyypit, jotka voit jakaa: Valkotaulun, sovellukset/näytön ja
tiedostot (kuvat, powerpoint ja pdf). Huomaa, että mm. Word- ja
Exceldokumentit tulee jakaa Share Applications/Screen -valinnalla.
Äänestyttää (Polling) ja käynnistää pienryhmätyöskentelyn
(Breakout Groups).
Kun jaat
sovellusta/näyttöä
luokkahuoneessa niin
voit tarvittaessa jakaa
myös äänet.
Esim. Vimeo-videon
yhteydessä.

Valitse Crome-välilehti
ja ruksaa Jaa ääni.

Omat asetukset (My settings) -sivulla säädät/asetat
tarvittaessa niin äänien asetuksia (Audio and Video Setting) kuin
ilmoituasetuksia (Notification Settings) sekä koko istunnon
asetuksia (Session Settings). Mikäli kaikki toimii hyvin niin älä
muuta näitä, muussa tapauksessa kannattaa kyllä kokeilla.

-valinnalla suljet paneelin.
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15.3.4 Pienryhmät Collaboratessa

Jaa sisältöä (Share Content) -sivulta avaat pienryhmien asetukset valinnalla Breakout
Groups

Tee niin monta penryhmää kuin tarvitset.
Lisää jäsenet tai salli osallistujien liittyä ryhmiin.
Oletuksena on kaksi pienryhnää, mutta saat
niitä lisää Create a new group (
painikkeella.

)-

Kynnistä pienryhmät Start-painikkeella.

Lopetat pienryhmätyöskentely

End Breakout Groups (
) -painikkeella,
jolloin osallistujat palaavat pääryhmään.

15.3.5 Mikrofonille ja kameralle lupa käyttää niitä Chrome-verkkoselaimessa

1. Valitse mikrofonin kuvake (Jaa äänet).

2. Mikäli näyttöön ilmestyy oheisen (alla) kuvan kaltainen
näkymä niin salli mikrofonin ja kameran käyttö Salli-
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painikkeella. Voit myös lukea lisää käyttöoikeuksista
Lue lisää -linkki.

Huom. näiden välineiden
valinnan näkymä voi olla sinun
käyttämäsi selainversiosta
erilainen.

15.3.6 Mikrofonille ja kameralle lupa käyttää niitä Firefox-verkkoselaimessa

1. Valitse mikrofonin kuvake (Jaa äänet).

2. Mikäli näyttöön ilmestyy oheisen kuvan
kaltainen näkymä niin valitse valintalistalta
käyttämäsi kamera ja mikrofoni. Yleensä se/ne
näkyvät headsetisi nimellä, esim. Logitech. Voit
myös lukea lisää käyttöoikeuksista Lue lisää linkki.
Huom. näiden välineiden valinnan näkymä voi
olla sinun käyttämäsi selainversiosta erilainen.

15.3.7 Istunnosta poistuminen

Poistut istunnosta/kokouksesta istuntovalikon

-vaihtoehdolla.
Poistuttuasi voit antaa palautetta ääni- ja kuvayhteydestä niin halutessasi tai ohittaa kyselyn.
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15.3.8 Istunnon chatin sisällön tallentaminen myöhempää käyttöä varten
1. Avaa tallenne

-toiminnolla

2. Avaa valikko
3. Lataa Chat (Download Chat)
Chat-latautuu tekstitiedostona käyttöösi. Huomaa, että
Chatissa on nimet mukana, jos et ole istunnon asetuksissa
valinnut asetusta ”Tee keskusteluviesteistä nimettömiä”.

15.3.9 Tallenne
Tallenne latautuu (viiveellä) automaattisesti virtuaalihuoneeseen/-tilaan.
Löydät tallenteet, kun avaat istuntovalikon.
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Tallenneasetukset-valikosta

pääset tekemään valintoja tallenteelle.

• Katso nyt > katsot tallenteen.
• Lataa > lataat tai sallit osallistujien
lataavan tallenteen itselleen mp4muodossa. Huom. mikäli Lataavaihtoehto puuttuu listasta käy istunnon
asetuksissa sallimassa lataus. Katso
tarkemmin aiemmasta kohdasta
ISTUNNOT.
• Muokkaa nimeä > tallenteen uudelleen
nimeäminen.
• Poista > siivoa/poista tallenteet aika
ajoin. Säilytä tallenteesi esim O365:n
OneDrivessä älä Collaboratessa.
• Kopioi linkki > vieraslinkki ja jaa sen niille
osallistujille, jotka eivät ole
opintojaksolle/kurssille/työtilaan
kirjautuneet.
Tallenteen lataus-valihtoehto löytyy myös
Videon katselu -näkymän
tallennusvalikosta aekä helpin (ohjeita).
Huom. tarvittaesa istuntojen asetuksissa
täytyy estää tallenteiden lataus.

Mahdolliset keskustelut näet, kun avaat keskustelupaneelin.
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Tallenteet-näkymässä näkyy viimeisten 30 päivän ajalta tallenteet.
Aiemmat tallenteet haet aikavälimäärittelyllä.

Tallenteen uudelleen nimeäminen
1

3

2

4
Avaa Collaborate-istuntotila
1. Avaa valikko
2. Valitse Tallenteet-näkymä
3. Avaa Tallennusasetukset-valikko
4. Valitse Muokkaa nimeä
5. Kirjoita tallenteelle sisältöä kuvaava nimi ja paina Tallenne
Huom. Istunnon nimi tulee automaattisesti tallenteen nimen eteen.

15.3.10 Osallistuminen mobiililla
Voit osallistua virtuaaliluentoihin/-kokoksiin myös mobiililaitteilla. Lataa
puhelimesi ja/tai tablettilaitteesi sovelluskaupasta (App Store, Google Play,
Microsoft Store) ilmainen Bb Student -sovellus (Blackboard).
Mikäli käytät kuulokkeita niin kytke ne päälle ennen virtuaalitilaan siirtymistä.
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Huom. sovellus tulee olla ladattuna laitteeseesi, mutta et siirry (et avaa sovellusta) virtuaalitilaan sen
kautta vaan Moodlesta kurssiltasi Chrome-selainta käyttäen.
Mene mobiililaitteen Chrome-selaimella kurssillesi, josta aiot
virtuaaliseen luentoon, ohjaukseen, kokoukseen tmv. osallistua.
Liity kokoushuoneeseen ko. linkkiä (
)
käyttäen. Ja edelleen siihen istuntoon, johon on tarkoitus osallistua.

15.4 Edistynyt keskustelualue

-aktiviteetin avulla osallistujat voivat käydä keskusteluja, jotka tapahtuvat pitkällä
aikavälillä.
Valittavissa on useita keskustelualueiden tyyppejä, kuten tavallinen keskustelualue, jossa kuka
tahansa voit milloin tahansa aloittaa uuden keskustelun, keskustelualue, jossa kukin opiskelija voi
aloittaa vain yhden keskustelun tai kysymys- ja vastausalue, jossa opiskelijoiden on ensin lähetettävä
oma vastaus, ennen kuin he voivat tarkastella muiden lähettämiä vastauksia. Voit sallia liitteiden
lisäämisen keskustelualueen viesteihin. Liitetyt kuvat näytetään keskusteluviestissä.
Tilaamalla keskustelualueen osallistujat voivat saada ilmoituksia uusista keskustelualueen viesteistä
sähköpostiinsa. Opettajana/hallinnoijana sinä voit määrittää tilaustavaksi valinnaisen, pakotetun tai
automaattisen tai poistaa tilaamisen käytöstä kokonaan. Tarvittaessa voit rajoittaa lähetettävien
viestien määrää tietyllä ajanjaksolla. Tällä tavalla voit estää yksittäisiä henkilöitä dominoimasta
keskusteluja.
Keskustelualueen viestejä voit arvioida sinä tai opiskelijat (vertaisarviointi). Arviot voit koostaa
lopulliseksi arvosanaksi, joka tallennetaan arviointikirjaan.
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1.
2.
3.
4.

Valitse
.
Valitse Aktiviteetit-välilehdeltä Edistynyt keskustelualue
Paina Lisää.
Täytä Nimi-kenttä (pakollinen tieto).
Valitse keskustelualueen tyyppi (Blogimuotoinen keskustelualue, Jokainen avaa yhden uuden
keskustelun, Keskustelualue yleiseen käyttöön, Kysymys- ja vastausalue, Yksi
keskustelu).
5. Kirjoita kuvaus.
6. Määritä viestiasetukset.
7. Määritä muut asetukset tarvittaessa.
Huom. hyödynnä tilannekohtaista kysymysmerkkiä
Siitä saat esille lisäinfoa ko. kohdasta.

.

8. Tallenna asetukset ja palaa kurssille

-valinnalla.

vaihtoehdolla puolestaan pääset aloittamaan keskustelun (Lisää uusi
keskustelu).
Katso käyttöesimerkit kohdasta ”Open-keskustelualue- ja Keskustelualue-aktiviteetin
käyttöesimerkkejä”.

15.5 H5P

-aktiivisuusmoduulin avulla voit luoda interaktiivisia sisältöjä (videoita ja kuvia,
kysymyssarjoja, vedä ja pudota sekä monivalintakysymyksiä, lautapelejä, esityksiä, kääntökortteja,
listauksia, diagrammeja, kuvakollaaseja jne.). H5P-sisältö (HTML5) toimii mobiililaitteilla (älypuhelin,
tabletti). Sisällöt ovat ”paketteja”, jolloin ne voi viedä ja tuoda eri ympäristöihin (download/upload).
H5P-aineisto sopii ennen kaikkea itseopiskeluun. Välitön palaute tulee opiskelijalle.
Huom. opettajana et näe/tiedä mistään, miten materiaalia on käytetty, onko opittu tmv.
Seuraavat 10 kohtaa ovat yhteisiä kaikille sisältötyypeille. Alaluvun lopuksi on esimerkkinä Course
Presentation sisältötyyppi.

1. Valitse

2.
3.
4.
5.
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Valitse Aktiviteetit-välilehdeltä
Paina Lisää.
Täytä Nimi-kenttä (pakollinen tieto). Anna sisällölle kuvaava nimi.
Kirjoita sisällön kuvaus tai esim. tehtävänanto Kuvaus-kenttään.
Aseta maksimipisteet/arvosana (oletuksena on 10).
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6. Valitse se sisältötyyppi valintalistasta (Editori). Tyypin valinnan jälkeen näyttöön avautuu ko.
tehtävän mahdollistava editori. Huom. hyödynnä tutoriaali ja demoa, mikäli sisältötyyppiin on
linkitetty

7. Näytön asetukset ovat oletuksena valittuna. Tee muutokset harkiten. Esim. jos poistat Näytä
latauspainike -valinnan, et voi kopioida H5P-moduulia toisaalle, eri ympäristöön.
8. Tee muut asetukset (Tavoitteet, Moduulien yleiset asetukset, Rajoita pääsy, Tunnisteet,
Kompetenssit) tarvittaessa.
9. Lopuksi Tallenna ja palaa kurssille tai Tallenna ja näytä tallentaaksesi asetukset.
Peruuta-painikkeella peruutat tekemäsi asetukset.
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Esimerkki Course Presentation -sisältötyypistä. Valitse se tyyppi, mitä materiaalia olet laatimassa.
1. Course Presentation mahdollistaa interaktiivisen diaesityksen tekemisen. Voit upottaa
esitykseesi videoita ja äänitiedostoja sekä tehdä erilaisia tehtäviä (mm. aukko, yhdistämis ja
monivalinta).
Editorin työkalurivin muokkauspainikkeet, vaihtoehdot.

Diojen työkalurivi, muokkauspainikkeet
2. Behaviour settings -kohdassa määrität mitä painikkeita käyttäjällä on käytettävissä
aineistoa läpikäydessä.
3. Display Options -valinnat ovat oletusasetuksella päällä. Muuta niitä tarvittaessa.
4. Määritä muut asetukset tarvittaessa.
5. Tallenna asetukset ja palaa kurssille
6.

-valinnalla.

vaihtoehdolla puolestaan pääset testaamaan, kokeilemaan aineiston
käyttöä.

Perehdy H5P-aktiivisuusmoduuleihin seuraavien esimerkkien ja ohjeiden avulla lisää Moodlessa
olevalla kurssilla.
Ohjeita muualla:
• H5P:stä esimerkkejä ja Tutorials for authors.
• H5P-työkalut by Matleena Laakso (SlideShare-esitys).
• H5P-lisäosan käyttö Isoverstaan Moodlessa.
• Interaktiivisten HTML5-tehtävein luonti Reppu-Moodleen.
CC BY-SA
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15.6 Keskustelualue

on eräs keskeisimmistä Moodlen tarjoamista mahdollisuuksista:
a) Kurssin keskustelua käydään tyypillisesti juuri keskustelualueilla.
b) Keskustelualue on näppärä ja helppo väline myös tehtävänpalautukseen: kun keräät
opiskelijoiden palautukset keskustelualueelle, kaikki saavat nähdä toistensa vastaukset, saavat
tiedon palautuksista halutessaan sähköpostitse ja voivat antaa toisilleen vertaispalautetta.
Keskustelualueita voi rakentaa useilla eri tavoilla ja niihin voi lisätä vertaisarvioinnin. Viesteissä voi
olla mukana yksi tai useampia liitetiedostoja. Kun osallistuja tilaa keskustelualueen, hän saa uudet
keskustelualueviestit myös sähköpostiinsa, mikä tukee vertaistyöskentelyä. Voit myös halutessaan
pakottaa kaikki osallistujat tilaamaan tietyn keskustelualueen, kuten kurssin uutiset.

1.
2.
3.
4.

Valitse
.
Valitse Aktiviteetit-välilehdeltä Keskustelualue
Paina Lisää.
Täytä Nimi-kenttä (pakollinen tieto).
Valitse keskustelualueen tyyppi (Jokainen avaa yhden uuden keskustelun, Keskustelualue
yleiseen käyttöön, Kysymys- ja vastausalue, Normaali keskustelualue näytetään
blogimaisessa muodossa, Yksi keskustelu).
5. Kirjoita kuvaus.
6. Määritä muut asetukset tarvittaessa.
Huom. hyödynnä tilannekohtaista kysymysmerkkiä
Siitä saat esille lisäinfoa ko. kohdasta.
7. Tallenna asetukset ja palaa kurssille

.

-valinnalla.

vaihtoehdolla puolestaan pääset aloittamaan keskustelun
(Lisää uusi aihe).
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Open-keskustelualue- ja Keskustelualue-aktiviteetin käyttöesimerkkejä:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

sosiaalinen tila, jossa opiskelijat voivat tutustua toisiinsa
kurssin tiedotus (uutisalueen pakotettu tilaaminen)
kurssisisällöstä tai luettavasta aineistosta keskusteleminen
omat kurssin tavoitteet kerrotaan toisille keskustelualueella
aiemmin lähiopiskelussa aloitetun keskustelun jatkaminen verkossa
vain opettajille tarkoitetut keskustelut (piilotettu keskustelualue)
tukikeskus, jossa tutorit ja opiskelijat voivat antaa neuvoja
yksityinen tukialue opiskelijan ja opettajan väliselle viestinnälle (ryhmiin jaettu keskustelualue,
jonka jokaisessa ryhmässä on vain yksi opiskelija)
syventävät aktiviteetit, kuten pähkinät ja pulmat, joihin opiskelijat voivat ehdottaa ratkaisuja
kurssin lopussa voidaan käydä palautekeskustelu, jossa vertaillaan mm. kurssin ja omia tavoitteita
sekä niiden toteutumista
vertaisarvioinnissa tuotos palautetaan keskustelufoorumille ja muut kommentoivat vertaisten töitä
esim. etukäteen annetun kriteeristön avulla
"Kysymys & Vastaus" -foorumilla opettaja laittaa kysymyksen tai tehtävänannon ja sitä opiskelijat
pohtivat yhdessä ja laittavat vastauksen näkyville
opiskelijoille annetaan sarja kysymyksiä (esim. tentti) ja he laativat niihin vastaukset
vierailevan asiantuntijan käyttäminen kurssilla: keskustelu opiskelijoiden ja asiantuntijan välillä tai
asiantuntijan haastattelu
edellisen toteutuksen opiskelijoiden haastattelukeskustelualue
rooli-pelissä ja tarinankerronnassa, eläytyminen hahmoon ja kirjoittaminen siitä
usein kysytyt kysymykset (UKK, FAQ) on helppo järjestää keskustelufoorumiin
lukupiiri eli esim. 3–5 opiskelijan ryhmä, kaikki lukee esim. kirjan ja sen luettuaan kukin tekee
kysymyksen ja ryhmä vastaa siihen. Vastaaminen voi olla edellytys jatkaa kurssilla
esittelyfoorumi, jokainen voi esitellä esim. mistä on kiinnostunut, miksi tuli kurssille tmv.
"Parasta tällä kurssilla" -foorumi, opettaja kerää parhaimpia viestejä ko. foorumille, opiskelija saa
kiitosta ja kehuja. Huom. sovi asiasta etukäteen opiskelijoiden kanssa! Muista siis pelisäännöt.
opiskelijat tekevät ryhmissä (erilliset ryhmät, eivät näe toistensa työtä) vastauskehittelyä
ryhmätyöfoorumilla. Vastausajan umpeuduttua suljetaan ryhmätyöalueet, arvioidaan lopputuotos ja
siirretään kultakin ryhmätyöalueelta lopputuotos julkiselle foorumille. Kaikki näkevät toistensa
tuotokset arviointeineen ja voivat kommentoida
verkkoväittelyfoorumina (erilaisten näkökulmien esille tuominen, syvällisempi keskustelu ja/tai
"samanmielisyyden" haastaminen)
yhteisten keskustelualueiden pelisääntöjen laadinta keskustellen foorumilla
mielipiteiden ilmaisuun ja kommentointiin.

101 creative ideas for forums on kiinnostava esitys Moodlen keskustelualueiden käytöstä.
Jaa hyviä omia käytänteitä keskustelualue-aktiviteetin käytöstä muille.
Laita hyvä kiertämään ja opi toisilta.
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15.7 Kysely

-aktiviteetissa on valmiita välineitä, jotka on todettu hyödyllisiksi oppimisen arviointiin ja
stimulointiin verkko-oppimisympäristöissä. Voit käyttää kyselyä tiedonkeruuseen osallistujilta, mikä
tukee sinua osallistujien tuntemuksessa ja oman opetuksen reflektoinnissa.

1.
2.
3.
4.

Valitse
.
Valitse Aktiviteetit-välilehdeltä Kysely
Paina Lisää.
Täytä Nimi-kenttä (pakollinen tieto).
Valitse kyselyn tyyppi kolmesta eri vaihtoehdosta:
• Attitudes to Thinking and Learning Survey (ATTLS) - sen mittaamiseen, missä määrin
osallistuja on sosiaalinen oppija (kokee yleensä oppimisen mukavaksi, tekee usein yhteistyötä
ja halukas rakentamaan myös muiden ideoille) ja missä määrin eristynyt oppija (suhtautuu
oppimiseen helposti kriittisesti)
• Critical incidents survey
• Constructivist On-line Learning Environment Survey (COLLES) sen mallintamiseen, missä
määrin www:n interaktiivista kapasiteettia on mahdollista hyödyntää opiskelijoiden
dynaamisten oppimiskäytäntöjen aktivoimiseen.
5. Kirjoita kuvaus.
6. Määritä muut asetukset tarvittaessa.
Huom. hyödynnä tilannekohtaista kysymysmerkkiä
Siitä saat esille lisäinfoa ko. kohdasta.

.

7. Tallenna asetukset ja palaa kurssille

-valinnalla.

vaihtoehdolla puolestaan pääset vastaamaan
kyselyyn.

15.8 Läsnäolo

-aktiviteetilla voit kerätä osallistujalistoja kurssilta. Myös osallistujat näkevät omat
osallistumistietonsa näillä listoilla. Voit luoda kerralla useita osallistumislistoja ja merkitä osallistujille
statukseksi "Present", "Absent", "Late" tai "Excused" tai muokata näitä statuksia haluamikseen
aktiviteetin asetuksissa. Aktiviteetti tarjoaa myös ladattavan raportin joko kaikkien osallistujien tai
tietyn ryhmän osalta.

1. Valitse
.
2. Valitse Aktiviteetit-välilehdeltä Läsnäolo
Paina Lisää.
3. Hyväksy oletusnimi Läsnäolo tai kirjaa päälle omavalintainen nimi (pakollinen tieto).
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4. Määritä muut asetukset tarvittaessa.
Huom. hyödynnä tilannekohtaista kysymysmerkkiä
Siitä saat esille lisäinfoa ko. kohdasta.

.

5. Tallenna asetukset ja palaa kurssille
6.

-valinnalla.

vaihtoehdolla puolestaan pääset määrittämään Läsnäololistan asetukset:
osallistujalistan tyypin, aloituksen, ilmoittautumisasetuksen, kuvauksen jne. sekä muut
asetukset eri välilehdillä.

15.9 Oppitunti

välittää sisällön kiinnostavalla ja joustavalla tavalla. Se koostuu sivuista, joista kukin
loppuu yleensä kysymykseen ja sen mahdollisiin vastauksiin. Kysymystyyppeinä on monivalintoja,
lyhytvastauksia ja yhdistämistehtäviä. Sivuista muodostuu erilaisia oppimispolkuja. Opiskelijan
vastausvalinnasta riippuen he joko jatkavat seuraavalle sivulle tai he päätyvät takaisin edelliselle
sivulle. Kurssin läpi liikkuminen voi olla suoraviivaista tai monimutkaista, riippuen paljolti esitetyn
materiaalin rakenteesta.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valitse
.
Valitse Aktiviteetit-välilehdeltä Oppitunti
Täytä Nimi-kenttä (pakollinen tieto).
Kirjoita kuvaus.
Määritä Etenemisen hallinta -asetukset.
Määritä muut asetukset tarvittaessa.

Paina Lisää.

Huom. hyödynnä tilannekohtaista kysymysmerkkiä
Siitä saat esille lisäinfoa ko. kohdasta.

.

7. Tallenna asetukset ja palaa kurssille
8.

-valinnalla.

vaihtoehdolla puolestaan pääset muokkaamaan oppituntia.
Tekemään kysymykset jne.

o Oppitunnin luominen (asetukset)
o Oppitunnin rakentaminen
o Oppitunnin käyttäminen
o Oppitunti FAQ

CC BY-SA

Karelia-amk/Opintoasiainpalvelut, 30.6.2021

66 (101)

Oppitunti-aktiviteetin käyttöesimerkkejä:
•
•
•

itseopiskeluun tai kertaamiseen
roolipeli-simulaatioihin tai päätöksentekoharjoitteluun
eri oppimistyylisten opiskelijoiden eriyttämiseen; opiskelijoille voidaan esimerkiksi tarjota samasta
asiasta video, podcast tai tekstisivu heidän valintansa mukaan.

Jaa hyviä omia käytänteitä oppitunti-aktiviteetin käytöstä muille.
Laita hyvä kiertämään ja opi toisilta.

15.10 Palaute

-aktiviteetilla voit tehdä omia kyselyjä. Tarjolla on monivalinta-, kyllä/ei- ja avointen
tekstikysymystyyppien lisäksi ohjeteksti väliohjeita varten, sivunvaihto ja sekä taustatietoja. Lisäksi
voit rakentaa riippuvuuksia kysymysten välille.
Palautteen vastaukset ovat halutessasi anonyymejä, ja voit valita näyttää vastausten yhteenvedon
kaikille osallistujille tai rajata vain opettajien näkyville.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valitse .
Valitse Aktiviteetit-välilehdeltä Palaute
Paina Lisää.
Täytä Nimi-kenttä (pakollinen tieto).
Kirjoita kuvaus.
Määritä Kysymykseen ja palauttamiseen liittyvät asetukset.
Määritä Lähettämisen jälkeen -asetukset.
Määritä muut asetukset tarvittaessa.

Huom. hyödynnä tilannekohtaista kysymysmerkkiä
Siitä saat esille lisäinfoa ko. kohdasta.
8. Tallenna asetukset ja palaa kurssille
9.

.

-valinnalla.

vaihtoehdolla puolestaan pääset muokkaamaan kysymyksiä.
Lisäät/muokkaat kysymyksiä Muokkaa kysymyksiä -valinnalla.

Lisää aktiviteettiin kysymys:
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Esimerkki palautteesta:

Palaute-aktiviteetin käyttöesimerkkejä:
•
•
•

kesken kurssin osallistujien jatkotarpeiden ja -toiveiden esittämiseen
kurssin lopussa kurssipalautteen keräämiseen (paitsi jos on käytössä muu kurssipalautteen
keruutapa)
oman opetuksen kyselytutkimukseen.

Jaa hyviä omia käytänteitä palaute-aktiviteetin käytöstä muille.
Laita hyvä kiertämään ja opi toisilta.

15.11 Q-kysely

avulla voit rakentaa kyselylomakkeita käyttämällä erityyppisiä kysymyksiä. Kyselyjen
avulla voit kerätä tietoja käyttäjiltä.
Q-kyselyn avulla voit tehdä erilaisia kyselyjä. Ensin tehdään perusasetukset. Kysely voidaan ajoittaa
avautuvaksi ja sulkeutuvaksi tietylle aikavälille. Mikäli aikaa ei säädetä, kysely on avoin heti, eikä sillä
ole päättymisajankohtaa. Vastausvaihtoehdoissa määritellään, kuinka usein vastauksia halutaan,
vastataanko omalla nimellä vai nimettömänä, näkevätkö opiskelijat myös toistensa vastaukset,
säilytetäänkö vastaukset ja arvioidaanko vastaukset. Tällä hetkellä on käytössäsi vain Luo uusi kohdassa Sisältövaihtoehdot.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valitse
.
Valitse Aktiviteetit-välilehdeltä Q-kysely
Täytä Nimi-kenttä (pakollinen tieto).
Kirjoita kuvaus.
Määritä Ajastus.
Määritä Vastausvaihtoehdot.
Määritä Sisältövaihtoehdot.
Määritä muut asetukset tarvittaessa.

Paina Lisää.

Huom. hyödynnä tilannekohtaista kysymysmerkkiä
Siitä saat esille lisäinfoa ko. kohdasta.

.

9. Tallenna asetukset ja palaa kurssille
10.

-valinnalla.

vaihtoehdolla puolestaan pääset määrittelemään sisältöä. Lisäämään
kysymykset.

Lisäasetukset: Otsikon jälkeen lisätään alaotsikko ja lisätietoja kyselystä, esimerkiksi ohjeistus.
Kohdassa Submission options voidaan kyselylle määrittää jokin www-sivu tai itse kirjoitettu
päätössivu: mikäli tällaista ei laadita, antaa Moodle perusvastauksen (Thank you for completing this
Questionnaire). Lisäasetusten tallentamisen jälkeen lisätään kysymykset.
Kohdasta Kysymykset pääseet lisäämään kysymyksiä. Ne valitaan
alasvetobalikosta. Vaihtoehtoja on useita.
Valinnan jälkeen
-painikkeella
pääsee tekemään kysymyksen ja kysymystyyppiin liittyvät asetukset.

15.12 Sanasto

-aktiviteetilla kurssialueen osallistujat voivat luoda ja ylläpitää listaa hakusanoista tai
vaikkapa kerätä yhteistä lähdeluetteloa. Hakusanojen selausvaihtoehtoja on useita. Voit myös tuoda
saman kurssin sisällä hakusanoja yhdestä sanastosta toiseen eli pääsanastoon. Kurssin aineistoissa ja
aktiviteeteissa mainitut hakusanat on myös mahdollista linkittää automaattisesti sanastojen
määritelmiin.

1.
2.
3.
4.
CC BY-SA
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.
Valitse Aktiviteetit-välilehdeltä Sanasto
Paina Lisää.
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5.
6.
7.
8.

Määritä Sanaston typpi.
Kirjoita kuvaus.
Määritä Hakusanat.
Määritä muut asetukset tarvittaessa.

Huom. hyödynnä tilannekohtaista kysymysmerkkiä
Siitä saat esille lisäinfoa ko. kohdasta.

.

9. Tallenna asetukset ja palaa kurssille
10.

-valinnalla.

vaihtoehdolla puolestaan pääset lisäämään uuden hakusanan.
Sanasto-aktiviteetin käyttöesimerkkejä:
•
•
•
•
•
•
•
•

erilaisten sanastojen laatiminen
hakemistojen laatiminen
kurssilta toiselle tapahtuvan tiedonrakentelun tallentamineen, sanasto on helposti siirrettävissä ja
kopioitavissa kurssilta toiselle
käsiteluettelon laadinta
opiskelijalistaus esim. itsensä esittelyt
tenttikysymysehdotusten kerääminen
linkkilistan kerääminen
opiskelijoiden esittelyyn.

Jaa hyviä omia käytänteitä sanasto-aktiviteetin käytöstä muille.
Laita hyvä kiertämään ja opi toisilta.

15.13 SCORM-paketti

on kokoelma tiedostoja, jotka on paketoitu oppimisaihiostandardi SCORMin
mukaisesti, mikä mahdollistaa verkkopohjaisen oppimateriaalin uudelleenkäytön ja toimivuuden
eri järjestelmissä. SCORM-aktiviteetilla lataat SCORM- ja AICC-paketteja kurssialueelle.
Sisältö on yleensä useita sivuja ja niiden välisiä navigaatioita. Sisällön esittämiseen on useita
vaihtoehtoja, kuten ponnahdusikkuna, sisällysluettelo, navigaatiopainikkeet jne. SCORM-aktiviteetit
sisältävät yleensä kysymyksiä, ja arvosanat näkyvät arviointikirjassa.
SCORM-aktiviteettia voi käyttää esimerkiksi
• multimediasisältöjen ja animaatioiden esittämiseen
• arviointivälineenä.
Opiskele SCORM-paketista omaehtoisesti Moodle.orgista (ENG) lisää.
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15.14 Tehtävä

-aktiviteetilla voit antaa tehtäviä, kerätä vastaukset sekä arvioida ne sanallisesti ja
arvosana-asteikolla. Voit kerätä haluamasi yhdistelmän tiedostoja ja verkkotekstiä samalla kertaa, ja
pyytää lisäksi opiskelijoilta lisätietoja tehtävästä kommenttina. Huomaa, että tehtävä on aina
näkyvissä vain kurssin opettajille ja opiskelijalle itselleen! Tehtävän asetuksissa määritellään myös,
miten a) opiskelija palauttaa työnsä b) opettaja antaa palautetta.
Opiskelijat voivat palauttaa tiedostokoon rajoissa mitä vain tiedostoja, kuten tekstinkäsittely- tai
taulukkolaskentaohjelmalla tuotettuja dokumentteja, kuvia, ääni- ja videotiedostoja. Vaihtoehtoisesti
tai lisäksi tehtävän voi palauttaa kirjoittamalla tekstiä Moodlessa tekstieditorilla. Voit hyödyntää
tehtävä-aktiviteettia myös pelkkänä tehtävänantona oppimistehtävään, joka toteutetaan Moodlen
ulkopuolella. Tällöinkin voit edelleen arvioida opiskelijoiden suoritukset, vaikka he eivät palauta
Moodleen mitään. Palautetut työt voivat olla yksilö- tai ryhmätöitä.
Arviointi voi muodostua sanallisesta palautteesta, arvosanasta ja yhdestä tai useammasta
palautetiedostosta, esimerkiksi opiskelijan työn kommenttien kera tai äänitetyn palautteen.
Tehtävän arvosanaan voit käyttää numeerista tai sanallista asteikkoa, jollaisen voit tehdä myös itse.
Suositeltavaa on, että annat arviointimatriisin arviointiohjeistuksessa opiskelijoille ennakkoon.
Tehtävän lopulliset arvosanat näkyvät myös arviointikirjassa.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valitse
.
Valitse Aktiviteetit-välilehdeltä Tehtävä
Paina Lisää.
Täytä Nimi-kenttä (pakollinen tieto).
Lisää mahdolliset tehtävänantoon liittyvät tiedostot.
Määritä palautuksen alkamis- ja päättymisaika.
Valitse palautusmuoto (verkkoteksti vai tiedostojen palautus).
Huom. verkkoteksti-palautusmuodossa opiskelija kirjoittaa vastuksen Moodlen tekstieditorilla.
Näyttöön hänelle avautuu tekstieditori. Luvussa HTML-editori on opastettu editorin painikkeet.
Opiskeija voi jatkaa kirjoittamista siihen asti kuin palautus, tehtävän suoritus on avoinna –
palautusajankohtaan asti.

7. Määritä tiedostojen palautukseen tiedostojen enimmäismäärä ja lähetyskoko.
8. Määritä muut asetukset tarvittaessa.
Huom. hyödynnä tilannekohtaista kysymysmerkkiä
Siitä saat esille lisäinfoa ko. kohdasta.
9. Tallenna asetukset ja palaa kurssille
10.

CC BY-SA
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-valinnalla.

vaihtoehdolla puolestaan pääset tarkastelemaan palautuksia.
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15.14.1 Tehtävän arviointi
Palautetun tehtävien (tiedostojen) arviointinäkymä/-tila avautuu, kun painat tehtävä-aktiviteetin
(palautuskansion)

-linkkiä .

Näytä palautukset -näkymästä näet osallistujien tilanteet tehtävän suhteen eri sarakkeittain.
• Tiedostojen palautus -sarakkeesta voit avata arvioitavan tiedoston. Se avautuu tyypillisesti
siihen sovellukseen, jolla se on tehty.
• Palautuksen lisätiedot -sarakkeessa voit lisätä kommentteja niin halutessasi.
•

CC BY-SA

Arviointi-sarakkeen
-painikkeella avaat annotointi/pdf-näkymän, jossa voit tehdä
merkintöjä palautettuun dokumenttiin/tiedostoon. Mikäli tiedostoja on useampi niin ne
tulevat automaattisesti pdf-dokumenttiin eri sivuille. Siirryt dokumentista (sivulta sivulle)
toiseen näkymän vasemman kulman siirtymäpainikkeilla
.
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Huom. käytä Chrome- tai Safari-selainta niin saat näkyviin kuvakkeiden vaihtoehtoiset tekstit ts.
alt-tekstit. Kun viet kursorin kuvakkeiden päälle ja odotat hetken, tulee ohjeteksti näkyviin.
Siirry annotointi/pdf-näkymästä pois hakemistopolkua pitkin.
Siirryt tätä kautta Näytä palautukset -näkymään.

Vaihda opiskelijaa
valintalistasta tai
nuoli (
painikkeita
käyttäen.

Arvioit tehtävä ko.
rivin valinnalla.
Huom. mikäli tätä
ei ole näkyvissä, olet
valinnut tehtävän
asetuksissa Ei
arviointia.

Voit tehdä asiakirjaan merkintöjä työkaluilla niin halutessasi.
Poistat ko. merkinnän valitsemalla sen ensin Valinta-työkalulla (
jonka jälkeen sen oikealle puolelle ilmestyy roskis
Huom. kommenteissa ”valikko”

),
.

Näkymän muutat
näkymäpainikkeilla.
Tallenna muutokset.

.

-toiminto nollaa/tyhjentää Palautus-alueen (oikean reunan toiminnot) ennen kuin on ne
tallentanut

.

Opiskelija näkee komentoidun työn ”palautuskansiosta”.
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Tehtävä-aktiviteetin käyttöesimerkkejä:
Palautettava tehtävä on tehtävätyyppi, johon osallistuja voi palauttaa yhden tai useamman tiedoston.
Hän tekee tehtävän jossain muualla kuin Moodlessa, tehtävään sopivalla
sovelluksella ja palauttaa tehtävän sitten Moodleen.
Palautettava tehtävä on aiheesta, alasta jne. riippuva arvioitava yksilötehtävä esim.:
• essee, tutkielma, raportti, selvitys, asiakirja
• laskentataulukko, työkirja
• mittaustulokset
• elokuvakäsikirjoitus
lopputyön suunnitelma.
Verkkoteksti-tehtävätyypissä osallistujat puolestaan kirjoittavat vastaustaan suoraan HTML-editorin
tekstialueelle Moodlessa. Tehtävän voi jättää kesken ja jatkaa myöhemmin.
Sopivia tehtäviä ovat muun muassa:
• harjoittelu-, oppimis-, luento-, lukupäiväkirja
• matkaraportti.
Tehtäväksianto on tehtävätyyppi, jonka ohjeet ovat tehtävässä, mutta varsinainen tehtävä
palautetaan/suoritus todennetaan muutoin kuin tiedostona tai Moodleen kirjoitettuna tehtävänä:
• osallistuminen keskusteluun
• suullinen esitys
• lauluesitys
• näyttötyyppisinä suoritettavat tehtävät
• yritysvierailulle osallistuminen
• tilaisuuden/tapahtuman järjestelytoimet
• todistettu läsnäolo tapahtumassa
• ahot-suoritukset.
Tehtäväksianto-tehtävän käytön etuja:
• tehtävänanto kertoo opiskelijoille, mitä ja milloin on tehtävä
• mahdollinen palautuksen määräaika näkyy kurssin kalenterissa sekä tehtävänannon
yhteydessä (kaikki samassa paikassa)
• tehtävän suorituksesta voi antaa palautetta Moodlen kautta
• tehtävän pisteet voi kirjata Moodlen, kurssin kokonaisarviointia varten.
Jaa hyviä omia käytänteitä Tehtävä-aktiviteetin käytöstä muille.
Laita hyvä kiertämään ja opi toisilta.

15.15 Turnitin-tehtävä 2
”Turnitin on laajan tausta-aineistonsa ansioista tehokas väline tehtävän alkuperäisyyden ja
vertailtavien sisältöjen samankaltaisuuksien tarkastamisessa. Ohjelman merkitys opiskelijoiden
ohjaamisessa ja tukemisessa oppimistehtävien tuotanto-oppimisprosessissa on kuitenkin
ohjelman monipuolisissa pedagogisissa työkaluissa. Näiden avulla niin ohjaaja kuin ohjelma opastaa
opiskelijaa kiinnittämään huomion tieteen hyviin käytänteisiin, joita Karelia-amk on sitoutunut
noudattamaan.” Teksti mukaillen JyU.
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15.15.1 Aktiviteetin käyttöönotto
Ottaessasi aktiviteetin käyttöön (ensimmäisen kerran), tulee sinun hyväksyä Turnitinkäyttäjäsopimus. Saat siitä ilmoituksen. Lue sopimus ja hyväksy. Mikäli et hyväksy, et voi käyttää
Turnitinia.

-aktiviteetillä ohjaat, arvioit ja tarkistat oppimistehtävän alkuperäisyyden. Ohjelma
tukee opinnoissa tuotettujen tehtävien vastuullista tekemistä. Aktiviteetilla vertaillaan palautetun
tehtävän sisältöä Turnitinin vertailutietokannan aineistoon.
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Tehtävän lopulliset arvosanat näkyvät myös arviointikirjassa.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

Valitse
.
Valitse Aktiviteetit-välilehdeltä Turnitin-tehtävä 2 Paina Lisää.
Täytä Nimi-kenttä (pakollinen tieto).
Kirjoita Yhteenveto-kenttään sisältö, jolla ohjaat tekijää. Näytä ohjeistus, kuvaus, yhteenveto
kurssisivulla, jos koet sen tarpeelliseksi.
Määritä Tehtävän osa 1 -kohdassa tehtävälle kuvaavampi nimi/otsikko niin halutessasi,
aloituspäivä (milloin tehtävä tulee näkyviin opiskelijoille), määräpäivä
(palautusajankohta/deadline/päättymispäivä) sekä julkaisupäivä (opettajan/ohjaajan antamien
palautteiden julkistamisajankohta. Suositus julkaisupäivälle on aloituspäivää seuraava.
Salli palautukset määräpäivä jälkeen on suositus. Mikäli estät, työllistät mahdollisesti itseäsi.
Raportin luontinopeus -asetuksena on, että uudelleenpalautukset sallitaan määräpäivään asti.
Oletusasetus mahdollistaa opiskelijoiden palauttaa työn uudelleen määräpäivään saakka.
Muuta asetusta harkiten.
Tallenna opiskelijatyöt -kohdassa valitset, tallennetaanko työ Turnitinin vertailutietokantaa vai
ei. Aina lopullisten palautuskansioiden asetuksiin valitse vakioarkisto. Mutta jos sallit
opiskelijoiden palauttaa tehtävän ja korjata/vähentää itse vastaavuuden prosenttia niin valitse
vaihtoehto Ei arkistoa. Huom. tee siis kaksi eri palautuskansiota. Toinen Ei arkisto -asetuksella ja
toinen Vakioarkisto-asetuksella. Ohjeista opiskelijoida eri palautuskansioiden käytöstä. Muut
kohdat ovat suositusten mukaiset. Niitä sinun ei tarvitse muuttaa, ellet niin halua.
GreadMark-asetukset-kohdassa voit liittää arviointimatriisin. Luo uusia tai monistaa joku
olemassa käyttöösi. Huom. tehtävässä voi olla vain yksi arviointimatriisi. Katso myös kohta
”Arviointimatriisin luonti tehtävää tarkastaessa”. Sitä kautta matriisi tehdään hieman eri tavalla.
Huom. hyödynnä tilannekohtaista kysymysmerkkiä

. Siitä saat esille lisäinfoa ko. kohdasta.

10. Voit määrittää tekemäsi asetukset omien tehtäviesi osalta oletusarvoiksi, kun laitat ruksin
”Määritä nämä arvot tehtävän oletusarvoiksi”. Tämä valinta korvaa ylläpitäjän asettamat
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oletusarvot. Asetuksesi koskevat vain sinun kursseja.

11. Tallenna asetukset ja palaa kurssille
12.

-valinnalla.

vaihtoehdolla puolestaan pääset tarkastelemaan palautuksia sekä
tekemään muutoksia kaikissa niissä kohdissa, joissa on kynätyökalu.

15.15.2 Tehtävän arviointi, ohjaus ja palaute sekä alkuperäisyyden tarkistus
Palautetun tehtävien (tiedostojen) arviointinäkymä/-tila avautuu, kun painat Turnitin-tehtävä 2
-aktiviteetin otsikointisi linkkiä.

Avaat tehtävän Palautuksen otsikko -sarakkeesta klikkaamalla sen opiskelijan työn nimeä, jonka
työtä ohjaat, luet, arvioit ja/tai tarkistat.
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Tekijä, työn nimi, arviointi, siirtyminen
palautuksesta toiseen, ohje.
Klikkaamalla sinisiä työkaluja pääset
antamaan ohjausmerkintöjä.
Punaista lukua klikkaamalla näet
tekstien samankaltaisuuksien lähteet.
Klikkaamalla lähteen numeroa, näet
mistä kohtaa weblähteestä
samankaltaisuus on.
Klikkaa hiirellä tehtävään, siihen
kohtana, johon haluat antaa
palautteen. Saat käyttöösi
pudotustyökalut, puhekuplan ja
tekstityökalun.
Opiskelija näkee kaikki merkintäsi
omassa näkymässään.

Sivut, sanamäärä, resoluution
vaihto, loitonnus/lähennys.
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15.15.3 QuickMark-kommenttien lisääminen

QuickMark-hallintapainikkeen
kautta pääset luomaan omia sarjoja.

Anna sarjallesi kuvaava nimi ja tallenna.
Lisää kommentti sekä sen kuvaus.
Huom. voit lisätä kuvauksen myös
myöhemmin, kun liität kommentit työhön.
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15.15.4 Ääni- ja tekstikommentti/-palaute, yhteenveto
Lisäät tekstikommentteja ja/tai äänikommentteja

-valinnalla.

15.15.5 Arviointimatriisin luonti tehtävää tarkastaessa
Oman arviointimatriisin ( ) voit luoda myös tehtävää arvioidessasi. Matriisit auttavat ja ohjaavat
niin opiskelijaa kuin arvioijaa. Kun laadit arviointimatriisin niin opiskelija näkee sen ennen
tehtävänsä palautukseen ja voi matriisia hyödyntäen asettaa omat tavoitteet työlleen. Arvioijan
arviointi on tasapuolista arviointimatriisia käyttäen.

Otsikoiden ja arvostelulomakkeiden hallinnan
kautta voit laatia omia arviointimatriiseja.
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Avaa valikko ja valitse Luo uusi arvostelumatriisi tai Luo uusi arvostelukaavio.

Oletuksena on Vakio-matriisi. Muuta matriisin tyyppi sinun tarkoitusta vastaavaksi.

Täytä matriisi ja tallenna se lopuksi.
Huom. voit myös kopioida tai käyttää suoraan valmiina olevia matriiseja.
Tehtävissä voi olla vain yksi matriisi käytössä.

15.16 Tentti

-aktiviteetillä voit suunnitella ja koota kysymysjoukkoja, jotka koostuvat esimerkiksi
monivalinnoista, oikein/väärin-kysymyksistä, lyhyt vastaus -kysymyksistä sekä esseistä. Kysymykset
tallennetaan tietokantaan, josta niitä voi käyttää useaan kertaan samalla kurssilla tai toisilla
kursseilla.
Tentteihin voidaan vastata yhden tai useita kertoja ja joka suorituskerralla kysymysten järjestys on
mahdollista arpoa uudestaan. Voit ajastaa tentille suoritusajan, jos haluat.

CC BY-SA

Karelia-amk/Opintoasiainpalvelut, 30.6.2021

81 (101)

Jokainen vastauskerta arvioidaan automaattisesti (paitsi esseet) ja arvosanat tallennetaan
arviointikirjaan. Opettajana voit valita, haluatko antaa palautetta ja/tai näyttää oikeat vastaukset
suorituksen aikana, heti suorituksen jälkeen tai tentin sulkeutumisen jälkeen.
Suositellaan, että
1) teet kategoriat
2) laadit kysymykset kysymyspankissa ja sijoitat kategorioihin
3) lisäät kysymykset kysymyspankista tenttiin.
Kurssin vastuuhenkilönä (esim. opettaja) voit valita tentin kysymyksille erilaisia toimintatapoja,
kuten tarjota vinkkejä/"tikapuita" tentin suorittajalle vääriin vastauksiin tai kysyä opiskelijalta
osaamisvarmuutta.
Tentti-aktiviteetin käyttöesimerkkejä:
•
•
•
•

itseopiskeluun ja kertaamiseen kurssin aikana
tenttipankkina aiempien vuosien tenttikysymyksistä
antamaan automaattista palautetta suoritustasosta
itsearviointiin.

Jaa hyviä omia käytänteitä tentti-aktiviteetin käytöstä muille. Laita hyvä kiertämään ja opi toisilta.

15.16.1 Kategoriat
Valitse

(Ylläpito)

Huom. hyödynnä tilannekohtaista kysymysmerkkiä
Siitä saat esille lisäinfoa ko. kohdasta.
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15.16.2 Kysymyspankki
Valitse

(Ylläpito)

15.16.3 Tenttirunko

1.
2.
3.
4.
5.

Valitse
.
Valitse Aktiviteetit-välilehdeltä Tentti
Paina Lisää.
Täytä Nimi-kenttä (pakollinen tieto).
Kirjoit Tehtävänanto.
Määritä vähintään: Ajastus, Arviointi, Kysymysten sijoittelu sivuille, Kysymysten toiminta,
Tulosten näytetään opiskelijoille, Näkyvyyteen liittyvät asetukset, Ylimääräiset rajoitukset
suorituskerroissa ja Palaute kokonaisuudesta.
6. Määritä muut asetukset tarvittaessa.
Huom. hyödynnä tilannekohtaista kysymysmerkkiä
Siitä saat esille lisäinfoa ko. kohdasta.
7. Tallenna asetukset ja palaa kurssille

8.

.

-valinnalla.

vaihtoehdolla puolestaan pääset Muokkaamaan tenttiä muun muassa
lisäämään kysymykset, sivuttamaan tentin ja asettamaan kysymysten sekoittamisen.

Testaa tentti aina aidoilla Karelia-ammattikorkeakoulun Moodlen aitoja opiskelijaroolin tunnuksia
(hae tunnukset intrasta esim. hakusanalla Moodlen testitunnukset).
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15.16.4 Tentin "nollaaminen"
Nollaa tentti muun muassa testauksesi jälkeen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Klikkaa tenttiä (tentin nimeä).
Klikkaa Suorituskertoja: X -linkkiä.
Valitse raportti Suoritukset: "kaikki opiskelijat, jotka ovat suorittaneet tentin".
Paina Näytä raportti -painiketta.
Valitse ne suorituskerrat (valintaruuduista aktivoimalla), jotka haluat poistaa.
Paina Poista valitut suoritukset -painiketta.

15.17 Tietokanta

-aktiviteetilla voit luoda, ylläpitää ja etsiä tietueita. Kurssin hallinnoijana (esim. opettaja)
määrittelet tietokannan rakenteen kenttinä, joista kukin tietue muodostuu. Kenttätyyppejä ovat
valintanapit ja -ruudut, pudotusvalikko, tekstikenttä, verkko-osoitekenttä, kuva ja tiedosto.
Visuaalinen ulkoasu tietokannan sisällön esittämisessä ja muokkauksessa voit määritellä
mallipohjien avulla. Tietokanta-aktiviteetti on mahdollista jakaa usean kurssialueen kesken ja voit
myös tuoda ja viedä tietokannan sisällön kurssilta toiselle.
Jos tietokannassa on käytössä automaattilinkitys, kaikki tietokannan tietueet linkitetään
automaattisesti kurssialueella kaikkialle, missä ko. käsitettä käytetään.
Jos kurssin hallinnoijana (esim. opettaja) haluat, voit antaa osallistujille oikeudet kommentoida
tietueita. Samoin osallistujat voivat arvioida tietueita vertaistyöskentelynä, jolloin annettujen
arvioiden yhdiste näkyy myös arviointikirjassa.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valitse
.
Valitse Aktiviteetit-välilehdeltä Tietokanta
Täytä Nimi-kenttä (pakollinen tieto).
Kirjoit Kuvaus.
Määritä Tietueet.
Määritä muut asetukset tarvittaessa.

Paina Lisää.

Huom. hyödynnä tilannekohtaista kysymysmerkkiä
Siitä saat esille lisäinfoa ko. kohdasta.
7. Tallenna asetukset ja palaa kurssille
8.
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Tietokanta-aktiviteetin käyttöesimerkkejä:
•
•
•
•
•
•
•

palautteen keräämiseen
opiskelijatöiden palauttamiseen
vertaisarviointia vaativiin palautettaviin töihin
yhteisen linkkilistan, kirja-arvioiden tai lähdeluettelon keräämiseen
opiskelijoiden tuottamien valokuvien, postereiden, verkkosivujen tai runojen
vertaiskommentointiin ja -arviointiin
mallivastauksen näyttämiseen (opiskelija palauttaa ja saa sen jälkeen näkyviin malliratkaisun) esim. etäjaksolle itseopiskeluun tukemiseksi. Huom. kaikki näkevät kaikkien
palautukset.
erilaisiin ilmoittautumisiin (esim. opinnäytetyöseminaarit).

Jaa hyviä omia käytänteitä tietokanta-aktiviteetin käytöstä muille.
Laita hyvä kiertämään ja opi toisilta.

15.18 Todistus

-aktiviteetilla kurssin hallinnoijana asetat ennalta ehdot,
joilla todistus myönnetään.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valitse
.
Valitse Aktiviteetit-välilehdeltä Todistus
Paina Lisää.
Täytä Nimi-kenttä (pakollinen tieto).
Kirjoit Esittely.
Määritä Myöntämisasetukset.
Määritä Todistustekstit tai jättää osan kentistä tyhjiksi, jolloin niissä käytetään
oletustekstejä.
7. Määritä Muotoiluasetukset.
8. Määritä muut asetukset tarvittaessa.
Huom. hyödynnä tilannekohtaista kysymysmerkkiä
Siitä saat esille lisäinfoa ko. kohdasta.
9. Tallenna asetukset ja palaa kurssille
10.
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15.19 Työpaja

-aktiviteetilla voit paitsi kerätä osallistujien tuotokset, myös laitat heidät itsearvioimaan
oman työnsä ja vertaisarvioimaan toistensa töitä. Lisäksi arvioida annetut vertaisarvioinnit. Huom.
osallistujat saavat nähdä vain niiden osallistujien työt, jotka hallinnoijana nimeät heille
vertaisarvioitaviksi sekä työpajatyöskentelyn loputtua ne työt, jotka olet valinnut julkaistaviksi.
Osallistujien palautukset voivat muodostua tiedostoista ja kirjoitetusta verkkoteksteistä.
Vertaisarviointiin voit halutessasi ottaa käyttöön arviointimatriisin tukemaan ja ohjaamaan
opiskelijoiden arviointityötä. Voit myös tarjota opiskelijoille arvioinnin harjoittelumahdollisuuden
tekemilläsi mallivastauksilla.
Osallistujat voivat arvioida yhden tai useampia vertaistöitä, ja voit joko jakaa vertaisarviointivuorot
itse tai arpoa arviointivuorot. Työskentelyvaiheen voit myös vaihtaa itse tai halutessasi ajastaa,
jolloin muista laittaa arviointivuorot arpoontumaan. Sekä palautukset että arvioijat voivat
tarvittaessa olla anonyymejä (muista silloin ohjeistaa opiskelijat olemaan kirjoittamatta nimeään
myöskään palauttamiinsa tiedostoihin).
Osallistujat saavat työpaja-aktiviteetista kaksi arvosanaa: työn arvosanan ja vertaisarvioinnin
arvosanan. Ne näkyvät omina sarakkeinaan myös arviointikirjassa.

1.
2.
3.
4.
5.

Valitse
.
Valitse Aktiviteetit-välilehdeltä Työpaja
Paina Lisää.
Täytä Nimi-kenttä (pakollinen tieto).
Kirjoit Tehtävänanto.
Määritä vähintään Arviointimenetelmä, Työn arvosana, Palautukseen hyväksyttävä arvosana,
Vertaisarvioinnin arvosana, Arvioinnin hyväksytty arvosana, Desimaalien määrä arvosanoissa,
Työn palauttamiseen liittyvät asetukset, Arviointiasetukset, Palaute, Esimerkkipalautukset,
Palaute ja esimerkkipalautukset.
6. Määritä muut asetukset tarvittaessa.
Huom. hyödynnä tilannekohtaista kysymysmerkkiä
Siitä saat esille lisäinfoa ko. kohdasta.

.

7. Tallenna asetukset ja palaa kurssille
8.

-valinnalla.

vaihtoehdolla puolestaan pääset Työpajaan.
Työpaja-aktiviteetin käyttöesimerkkejä:
•
•

itsearviointia edellyttävät tehtävät
vertaisarviointia edellyttävät tehtävät.

Jaa hyviä omia käytänteitä työpaja-aktiviteetin käytöstä muille.
Laita hyvä kiertämään ja opi toisilta.

CC BY-SA

Karelia-amk/Opintoasiainpalvelut, 30.6.2021

86 (101)

15.20 Ulkoinen työkalu
-aktiviteetin avulla opiskelijat voivat käyttää muissa sivustoissa toimivia
oppimisresursseja ja aktiviteetteja. Ulkoinen työkalu voi esimerkiksi mahdollistaa täysin uudenlaisen
aktiviteettityypin käyttämisen tai pääsyn julkaisijan sivustossa oleviin oppimateriaaleihin. Collaborate
LTI on esimerkki ulkoisesta työkalusta.
Ulkoisen työkalun aktiviteetin luominen edellyttää, että työkalun toimittaja tukee LTI (Learning Tools
Interoperability) -standardia. Kurssin hallinnoijana (esim. opettaja) voit luoda omia ulkoisen työkalun
aktiviteetteja tai käyttää sivuston ylläpitäjän määrittämiä työkaluja.
Ulkoisten työkalujen aktiviteetit eroavat verkkoresursseista seuraavilla tavoilla:
•
•
•

Ulkoiset työkalut tarjoavat sisältöä kontekstin perusteella; ne hyödyntävät tietoja työkalun
käynnistävästä käyttäjästä (laitos, kurssi, nimi jne.).
Ulkoiset työkalut tukevat aktiviteetti-ilmentymään liittyvien arviointien lukemista,
päivittämistä ja poistamista.
Ulkoisten työkalujen määritykset luovat luottamussuhteen sivuston ja työkalun toimittajan
välille ja mahdollistavat suojatun tietoliikenteen järjestelmien välillä.

15.21 Valinta

-aktiviteetin toiminta on yksinkertainen: kurssin hallinnoijana (esim. opettaja) teet
kysymyksen ja annat siihen useita vastausvaihtoehtoja, joista osallistuja voi valita tasan yhden.
Valinta voi toimia kyselynä, jolla selvitetään opiskelijoiden esitietoja tai ajatuksia käsiteltävästä
aiheesta, antaa ryhmän äänestää kurssin suuntauksesta tai kerätä yksinkertaista tutkimustietoa.
Vastaukset voidaan julkaista osallistujille heti vastaamisen jälkeen, tietyn päivän jälkeen tai ei
ollenkaan. Tulokset voidaan julkaista joko vastaajien nimillä tai anonyymisti.

1.
2.
3.
4.
5.

Valitse
.
Valitse Aktiviteetit-välilehdeltä Valinta
Paina Lisää.
Täytä Nimi-kenttä (pakollinen tieto).
Kirjoit Kuvaus.
Määritä vähintään Näytä vaihtoehdot, Salli valinnan päivitys, Vastaaja saa valita useamman
kuin yhden vaihtoehdon, Rajoita vastausten määrää.
6. Syötä Vaihtoehdot 1–X. Vähintään yksi vaihtoehto.
7. Määritä Tulokset.
8. Määritä muut asetukset tarvittaessa.
Huom. hyödynnä tilannekohtaista kysymysmerkkiä
Siitä saat esille lisäinfoa ko. kohdasta.
9. Tallenna asetukset ja palaa kurssille
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10.

vaihtoehdolla puolestaan pääset tekemään valinnan.

Valinta-aktiviteetin käyttöesimerkkejä:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pikagallupit, esim. mielipide kurssista, erilaisia äänestyksiä
opiskelijoiden omaehtoinen parin tai ryhmän valinta/kokoaminen
ymmärryksen testaaminen esim. kysymys voi olla, vaikka keskeisistä käsitteistä tai päivän
aiheesta/teemasta
"äänestyttää" esim. yhteisistä kurssin pelisäännöistä
vastaanottoaikojen varauksen (esim. kehityskeskusteluajat)
seminaarin tmv. tilaisuuden järjestäytymisen liittyvien asioiden selvittäminen
erilaisten suostumusten selvittäminen
palautteen kerääminen
esimerkkikysymykset esim. tenttialueesta. Vinkki! Kysymykset voivat vaihtua
viikoittain. Seuraavassa kysymyksessä voi olla myös vastaus edelliseen kysymykseen.

Jaa hyviä omia käytänteitä valinta-aktiviteetin käytöstä muille.
Laita hyvä kiertämään ja opi toisilta.

Yksinkertainen esimerkki valinnasta:

15.22 Wiki

-aktiviteetilla osallistujat voivat lisätä ja muokata yhteistä Moodlen sisäistä sivustoa. Wikin
asetuksissa on kaksi peruskäyttötapaa: yhteinen wiki, johon kaikki osallistujat pääsevät
muokkaamaan, tai henkilökohtaiset wikit, jolloin jokaisella osallistujalla on oma wiki-alueensa, jonne
heidän lisäkseen pääsevät vain opettajat. Lisäksi voit käyttää wikissä ryhmiä, jolloin voit
yhdellä wiki-aktiviteetilla tarjota kaikille ryhmille omat alueensa.
Wiki säilyttää kunkin sivun versiohistorian, visualisoiden tällä tavalla kunkin osallistujan tekemät
muokkaukset. Tämän voit huomioida tehtävänannossa esimerkiksi ohjeistamalla osallistujia, että
ryhmätöissä kaikkien on osallistuttava muokkaamiseen.

1.
2.
3.
4.
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Valitse
.
Valitse Aktiviteetit-välilehdeltä Wiki
Paina Lisää.
Täytä Nimi-kenttä (pakollinen tieto).
Valitse Wikin moodi. Määrität sillä voivatko kaikki muokata wikiä - yhteiskäyttöinen wiki - vai
onko kaikilla oma wiki, jota vain he voivat muokata - yksityinen wiki.
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5. Nimeä Wikin ensimmäinen sivun nimi.
6. Kirjoit Wikin kuvaus.
7. Valitse Kurssimuoto. Tämä asetus määrittelee oletusformaatin wiki-sivuja muokattaessa: HTML
- HTML-editori on käytössä, Kreoli - Yleinen wiki-merkintäkieli, jossa on käytössä pieni
työkaluvalikko, Nwiki - Mediawikin kaltainen merkintäkieli, joka käytetään Nwiki-moduulissa.
8. Määritä muut asetukset tarvittaessa.
Huom. hyödynnä tilannekohtaista kysymysmerkkiä
Siitä saat esille lisäinfoa ko. kohdasta.

.

9. Tallenna asetukset ja palaa kurssille
10.

-valinnalla.

vaihtoehdolla puolestaan pääset luomaan ensimmäisen wikin sivun.

Wiki-aktiviteetin käyttöesimerkkejä:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

luennon ryhmämuistiinpanot
kokousten muistioiden yhteisvalmistelu ennen kokousta
aiheen yhteiskirjoittaminen, ryhmätehtäväalusta
yhteisöllinen tarinankerronta tai runonkirjoitus, jossa kukin osallistuja kirjoittaa rivin
tai säkeistön
henkilökohtainen muistiinpanopaikka (kun asetuksena on henkilökohtainen wiki)
innovointiin
materiaalin ja sanastojen laadinta
yhteistyöskentelyyn (myös sosiaaliseen, vapaaseen käyttöön)
harjoittelupäiväkirjana
opiskeltavan kirjallisuuden käsittelyyn
projektitöiden tietojen kerääminen (esim. toimeksiantaja, tekijä/tekijät jne.)
tentti-ilmoittautumiseen
yhteisölliseen ja prosessuaaliseen tiedon tuottamiseen.

Jaa hyviä omia käytänteitä wiki-aktiviteetin käytöstä muille.
Laita hyvä kiertämään ja opi toisilta.

16 Ryhmät
Ryhmillä ja ryhmittelyillä voit rajata aktiviteettien ja aineistojen näkyvyyttä vain osalle kurssin
osallistujista ja siten eriyttää opetusta sekä tukea pienryhmien työskentelyä. Ryhmillä ja
ryhmittelyillä helpotat myös opettajien arviointi- ja palautetyötä usean opettajan kursseilla.
Huom. ryhmiä ilman ryhmittelyjä voi käyttää kaikissa aktiviteeteissa, paitsi Sanastossa ja
Tietokannassa. Perustarpeisiin ryhmät riittävät mainiosti.
Ryhmätoiminnossa on kolme vaihtoehtoa:
• Ei ryhmiä - kaikki kurssialueen osallistujat ovat yhtä samaa yhteisöä.
• Erilliset ryhmät - jokainen ryhmä voi nähdä ainoastaan oman ryhmänsä tuottamat sisällöt,
muiden ryhmien työt ja osallistujat ovat näkymättömiä
• Näkyvät ryhmät - jokainen osallistuja työskentelee omassa ryhmässään, mutta voi nähdä myös
muut ryhmät
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Ryhmät voidaan määritellä kahdella tasolla:
• Kurssitaso (epätyypillinen käytännössä): ryhmäytys, joka on määritelty kurssitasolla, ryhmäyttää
oletusarvoisesti kaikki toiminnot kurssialueella. Jos pakotat ryhmät käyttöön kurssitasolla,
aktiviteettitasolla ryhmiä ei voi ottaa pois käytöstä.
• Aktiviteettitaso (tyypillinen käyttötapa): jokaiselle aktiviteetille, joka tukee ryhmiä, voi
määritellä ryhmien käyttötavan erikseen tarpeiden mukaan.
Pakotetut ryhmät
• Jos ryhmäytyminen on kurssitasolla lukittu, samaa ryhmittelyä (ei ryhmiä/ näkyvät ryhmät/
erilliset ryhmät) sovelletaan kaikissa sen kurssin toiminnoissa ja aktiviteettikohtaiset
ryhmäyttämiset jätetään huomiotta.
• Ryhmien pakottaminen on hyödyllistä lähinnä silloin, kun haluaa perustaa kurssin muutamille
täysin erillisille joukoille.

16.1 Ryhmäavaimella kirjautuminen
Ryhmäavainten käyttö kurssille kirjautumisessa

Ohjaa osallistujat automaattisesti ryhmiin.

1. Määritä kurssille ensin yleinen kurssiavain (Älä anna tätä avainta osallistujille, avain lukitsee
kurssille kirjautumisen). Valitse

(Ylläpito)

2. Avaa itserekisteröitymisen asetukset ko. rivin

-painikkeella.
Huom. mikäli lisäämistavoissa ei
ole itserekisteröityminen riviä.
Lisää se kohdasta
Lisää rekisteröitymistapa.

3. Määritä, että kirjautumisessa käytetään ryhmäavaimia. Kirjoita kurssiavain.

Huom. tämä lukitsee kurssin – Älä anna kurssiavainta osallistujille,
muuten he eivät ohjaudu automaattisesti ryhmiin.
4. Valitse kohtaan Käytä ryhmäavaimia Kyllä.
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16.2 Ryhmien ja ryhmäavainten luonti
Valitse Asetukset-valikosta Käyttäjähallinnan alta kohta Ryhmät
1. Valitse

Luo ryhmä.

(Ylläpito)

2. Luo tarvittava määrä ryhmiä ja anna jokaiselle ryhmälle nimi sekä ryhmäavain.
Luo ryhmät haluamillasi nimillä.

Huom. avaimessa tulee olla vähintään
yksi ISO kirjain, yksi numero ja yksi erikoismerkki.

3. Anna osallistujalle sen ryhmän avain, johon ryhmään hän kuuluu.
Huom. kurssille sisäänkirjautumisen yhteydessä opiskelijat jakautuvat automaattisesti ko.
ryhmiin käyttäen sisäänkirjautumisessa antamaasi ryhmäavainta.
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16.3 Ryhmittely
Monimutkaisempiin jaottelutarpeisiin kannattaa hyödyntää tai on hyödynnettävä ryhmittelyä.
Ryhmittely toimii aktiviteeteissa sekä aineistoissa näkyvyyden rajoittajana.
Ryhmittely on "ryhmien ryhmä", eli voit muodostaa yksittäisistä ryhmistä erilaisia kokonaisuuksia
ryhmittelyjä käyttämällä. Ryhmittelemällä kurssin osallistujia erilaisiin kokonaisuuksiin voit tarjota
heille monipuolisemmat työskentelymahdollisuudet eri ihmisten kanssa.
Esimerkki:
•

•

Ryhmittely 1: Lähiryhmät. Tämän ryhmittelyn alle tulevat ryhmät Tampere, Helsinki,
joihin lisäät osallistujia heidän osallistumispaikkansa mukaan.
o Käytä ryhmittelyä "Lähiryhmät" keskustelualueella, jossa työstetään kurssin
paikkakuntakohtaisten lähitapaamisten sisältöjä.
Ryhmittely 2: Vertaisryhmät. Tämän ryhmittelyn alle tulevat ryhmät MeidänRyhmä,
SieJaMie, KolMikKo jne., joihin lisäät osallistujat sovitun ryhmäjaon perusteella (tai
vaikkapa satunnaisesti).
o Käytä ryhmittelyä "Vertaisryhmät" keskustelualueella, jolla osallistujat työstävät
ryhmäkohtaisia projektejaan.

Vaikka ryhmittelyjen (näkyvyyden rajaus) on usein opettajan näkökulmasta vähän hankalaa tehdä,
on se usein opiskelijoille selkeämpää kuin monta päällekkäistä pienryhmää, joihin hän kuuluu.

17 Arvioinnit
Voit arvioida osallistujien suorituksia monella tavalla. Suurin osa oppimisaktiviteeteista on linkitetty
suoraan arviointikirjaan/-näkymään.
Tehtävän arvionti on selitetty ko. luvussa.
Näet eri aktiviteeteista annetut arvioinnit opiskelijakohtaisesti, kun valitset kurssin etusivulta

.
Vie-toiminnolla voit ladata kurssin arviointitiedot omalle koneelleen esimerkiksi arkistointia varten.
Mahdollisia rästisuorittajia jne. varten.
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17.1 Arviontikirjan vienti Excel-taulukkoon

1.
2. Valitse oikea yläkulman alasvetovalikosta
Vie-valinnoista Excel-taulukko

3. Valitse ne tiedot, mitä haluat ottaa
tallennukseen mukaan ja paina Lataa.

Riippuu käyttämästäsi käyttöjärjestelmästä latautuuko Excel-tiedosto tietokoneellesi tai esim.
avautuuko tiedosto näyttöön.

18 Mukautettu opiskelun suunnittelu (PLD)
PLD:n (Personalized Learning Designer) avulla voit automatisoida ja ohjata kurssin eri elementtien
suoritusjärjestystä niin, että jokaiselle opiskelijalle/osallistujalle voi tulla yksilöllinen opintopolku,
joka on räätälöity hänen oppimistaan ja osaamistaan vastaavaksi. PLD antaa
opiskelijalle/osallistujalle mahdollisuuden esimerkiksi nopeutettuun tai tuettuun opiskelutahtiin.
Opiskelija etenee kurssin aktiviteeteissa ennalta määrättyjen sääntöjen mukaisesti. Säännöt
ohjaavat opiskelijaa hänen suoritustensa perusteella joko kertaamaan asioita tai etenemään kohti
uutta asiaa. Opiskelijalle voidaan lähettää kohdennetusti erilaisia viestejä (nopeuttajille, kertaajille,
jne.). Luotujen sääntöjen avulla voidaan seurata esimerkiksi hylättyjä/alhaisia arvosanoja ja lähettää
niiden perusteella viestejä opiskelijalle tai kurssin opettajalle. Tehtävien palautuksen tai hyvän
verkkotentin suorituksen jälkeen voidaan opiskelijalle lähettää positiivinen viesti automaattisesti.
Kurssilla olevat opiskelijat eivät näe näitä sääntöjä.
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Opiskelijan etenemistä ohjaa kurssilla opettajan tekemät, ennalta määritellyt säännöt. Näiden
perusteella opiskelijalle saadaan näkyviin mm. seuraavia toimintoja:
o Ilmoitus – kurssilla tulee näkyviin viesti, jossa esitetään toimenpide, joka opiskelijan on
suoritettava. Vasta tämän jälkeen hän pääsee jatkamaan.
o Sähköposti – opiskelija saa kurssiin liittyvän sähköpostin, joka on mukautettu sen mukaan, mikä
on opiskelijan eteneminen. Esim. palaute sähköpostiin verkkotentin tuloksen perusteella.
o Siirry aktiviteettiin – opiskelija ohjataan toimintansa ja tulostensa perusteella aktiviteettiin tai
aineistoon (uusi aineisto tai kertaava aineisto).
o Siirry verkko-osoitteeseen – opiskelija ohjataan haluttuun verkko-osoitteeseen toimintansa ja
tulostensa perusteella.
o Vapautuskoodit – opiskelijan toiminnan ja tulosten perusteella hänelle vapautetaan
aktiviteetteja tai aineistoja (tai hän voi menettää nämä).
o Lisää käyttäjä ryhmään/poista käyttäjä ryhmästä – opiskelija voidaan lisätä kurssilla oleviin
pienryhmiin tai poistaa niistä sen mukaisesti, miten hän on aktivoitunut kurssin suorittamisessa.
Mieti jo ennakkoon sääntöjä, joita haluat kurssille lisätä. Kuinka ohjaat opiskelijaa etenemään eri
aktiviteettien välillä ja missä tapauksessa haluat ohjata opiskelijan yksilölliselle polulle.
Tee ensin kurssille aktiviteetteja (vuorovaikutusta, tehtäviä, tenttejä jne.) ja aineistoja (kansioita,
dokumentteja, sivuja jne.). Tämän jälkeen voit lähteä luomaan sääntöjä liittyen näiden aktiviteettien
ja aineistojen suoritukseen sekä kurssilla etenemiseen.

18.1 PLD ja säännön luominen
Sääntöesimerkkejä:
o
o
o
o

Opiskelija/osallistuja aukaisee verkkotentin, mutta ei ole aukaissut ennen sitä verkkoluentoa
hän saa ilmoituksen, jossa opiskelijaa kehotetaan kuuntelemaan ko. verkkoluento.
Opiskelija saa verkkotentistä tuloksen, joka on alle 65 % hän saa näkyviin täydentävää
materiaalia ja samalla ilmoituksen, että materiaalit ovat hänen käytössään.
Verkkotentin tulos 90 % avaa seuraavan osion.
Keskustelualueen avaaminen näyttää ilmoituksen, jossa on opiskelijalle kohdistettuja, tärkeitä
ohjeita.

Mukautettu opiskelun suunnittelu löytyy

Ylläpito

Huom. hyödynnä tilannekohtaista kysymysmerkkiä
Siitä saat esille lisäinfoa ko. kohdasta.
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18.2 Säännön lisääminen
Aktiviteetti pudotusvalikosta näet kaikki kurssin aktiviteetit. Voit valita säännön koskemaan kaikkia
aktiviteetteja tai vain yhtä. Suosituksena on, että jätät määrityksen Näytä kaikki voimaan.

Painiketta

painamalla näyttöön avautuu säännön asetukset-näkymä.

1. Anna säännölle sitä sopivasti kuvaava nimi (pakollinen tieto).
2. Märität, mihin tapatumaan sääntö liittyy. Tapahtumakohtaiset lisäasetukset tulevat
valinnan jälkeen esille (aktiviteetin tyyppi ja aktiviteetti).
3. Paina sen Lisää-painiketta. Määritetty tapahtuma ilmestyy näkymään.

Tapahtuman vaihtoehdot:
o
o
o
o

o
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Aktiviteetti suoritettu – haluttu aktiviteetti on suoritettu niillä kriteereillä, jotka aktiviteetin
asetuksiin on määritetty. Kurssilla on oltava suoritusten seuranta päällä.
Aktiviteetti arvioitu – aktiviteetti on arvioitu automaattisesti (esim. verkkotentti) tai opettaja on
antanut sille manuaalisesti arvioinnin.
Aktiviteetti nähty – aktiviteetti tai aineisto on aukaistu.
Tentti tai tehtävä palautettu – tentti on suoritettu tai tehtävä on palautettu.
Tämän avulla voidaan aktivoida uusi kohde aukeavaksi, vaikka tenttiä tai tehtävää ei ole vielä
arvioitu manuaalisesti.
Keskustelualueen vastaus – käyttäjä vastaa keskustelualueen viestiin tai toisen käyttäjän
vastaukseen.
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o
o
o
o
o
o
o

Keskustelualueen uusi aihe – käyttäjä lisää keskustelualueelle uuden keskustelun avauksen.
Käyttäjä lisätty ryhmään – käyttäjä liitetään kurssin ryhmään joko manuaalisesti tai
automaattisesti (käyttäjä hallinnassa määritetty ja ryhmäavain annettu kirjautumiseen).
Käyttäjä poistettu ryhmästä – käyttäjä poistetaan manuaalisesti tai automaattisesti
ryhmästä.
Kurssi avattu – käyttäjä avaa kurssin ensimmäistä kertaa ko. päivän aikana.
Kurssiarvosanan muutos – käyttäjän arviointikirjaan merkittyä arvosanaa muutetaan.
Tietty päivämäärä ja aika – sääntö aktivoituu merkittynä ajankohtana (tähän ei ole
aktivoivaa aktiviteettia).
Toistuva tapahtuma – sääntö aktivoituu merkittynä ajankohtana ja se voidaan määrittää toistuvan
päivittäin tai viikoittain (tähän ei ole aktivoivaa aktiviteettia).

18.3 Ehdot-välilehti
Ehtojen käyttäminen on valinnaista. Niillä määritetään tapahtuman aktivoitumisen jälkeen, millä
ehdolla toiminto toteutuu. Mikäli ehtoja ei määritellä, toiminnot toteutetaan aina tapahtuman
aktivoituessa.

Valitse

-välilehti

Valitse ehdon tyyppi -valikosta haluamasi ehto

.

Ehtojen vaihtoehdot:
o
o
o

o
o
o
o
o

Aktiviteetti nähty – tarkistaa, onko käyttäjä nähnyt aktiviteetin tai aineiston, ennen kuin sääntö
aktivoituu.
Aktiviteetti suoritettu – tarkistaa, onko käyttäjällä merkitty säännön aktivoiva aktiviteetti
suoritetuksi. Suoritusten seuranta on oltava kurssilla päällä.
Aktiviteetin arvosana-alue – tarkistaa, onko käyttäjän arvosana ko. aktiviteetissa määritettyjen
rajojen sisällä. Mikäli aktiviteetissa sallitaan monta suorituskertaa, järjestelmä käyttää
kokonaisarvosanaa (ei viimeisimmän palautuksen/tentin arvosanaa).
Käyttäjän roolin tarkastus – tapahtuman käynnistävällä käyttäjällä on oltava tietty rooli. Tällä
voidaan estää se, että opettajat eivät käynnistä tiettyjä tapahtumia, jotka on ohjattu opiskelijoille.
Ryhmän jäsenyyden tarkistus – ehto tarkastaa, että käyttäjä kuuluu määritettyyn ryhmään.
Kurssin arvosana-alue – kurssiarvosanan oltava määritettyjen rajojen sisällä, että tapahtuma
aktivoituu.
Kurssikirjautuminen – tarkistaa, onko käyttäjä kirjautunut/ollut kirjautumatta kurssille
määritettyjen päivien kuluessa (esim. 5 kuluneen päivän aikana).
Päivämäärän tarkistus – tarkistaa, toteutuuko määritetty tapahtuma/aktiviteetti ennen
määritettyä päivämäärää tai vasta sen jälkeen.

Voit määrittää useamman ehdon samalle säännölle. Tällöin voit valita, tuleeko kaikkien sääntöjen
täyttyä yhtä aikaa (kaikki), vai riittääkö että yksi säännöistä täyttyy (mikä tahansa).
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18.4 Toiminnot-välilehti
Halutut toiminnot käynnistyvät, kun tapahtuma toteutuu ja sille määritetyt ehdot täyttyvät.
Toimintoja saat lisättyä

-välilehden kautta.

Valitse toiminnon tyyppi -valikosta avautuu kaikki käytettävissä olevat toimintotyypit.
Toiminnon tyypit -vaihtoehdot:
o

o

o
o
o
o
o
o

Näytä ilmoitus – Määritetty ilmoitusteksti näytetään tapahtuman käynnistävälle käyttäjälle
erillisessä ilmoitusikkunassa. Käyttäjän on kuitattava teksti nähdyksi, että hän pääsee jatkamaan
eteenpäin. Toimintoa lisättäessä opettaja määrittää tekstieditoriruutuun ilmoitustekstin ja
tallentaa sen.
Lähetä sähköposti – Kurssilta lähtee sähköpostiviesti niille käyttäjille, jotka täyttävät aikaisemmin
asetetut ehdot. Määritä sähköpostiviestin lähettäjä (esim. opettaja), kuka viestin vastaanottaa (voi
määrittää kopion & piilokopion saajan viestille), viestin aihe ja varsinainen viesti.
Siirry aktiviteettiin – Ohjaa käyttäjän eteenpäin määritettyyn aktiviteettiin tai aineistoon.
Siirry verkko-osoitteeseen – Ohjaa käyttäjän määritettyyn verkko-osoitteeseen.
Lukitse vapautuskoodilla – Poistaa vapautuskoodilla suojatun sisällön käytöstä siltä käyttäjältä, joka
käynnistää säännön.
Avaa vapautuskoodilla – Julkaisee vapautuskoodilla suojatun sisällön sille käyttäjälle, joka
käynnistää säännön.
Lisää käyttäjä ryhmään – Säännön aktivoinut käyttäjä lisätään haluttuun ryhmään automaattisesti.
Poista käyttäjä ryhmästä – Säännön aktivoinut käyttäjä poistetaan halutusta ryhmästä.

Muutamissa toiminnoissa on
tekstieditoriruutujen alapuolella Lisää
avain -komento.
Tällä saat esimerkiksi sähköpostiviestiin
lisättyä opiskelijan etu- ja sukunimen
ilmestyy viestiin: ((student_firstname))
((student_lasname)) saat viestiä henkilökohtaisemmaksi.
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18.5 Sääntösivusto
Kun olet määrittänyt säännölle tapahtumat, ehdot ja toiminnot niin tallenna sääntö.
Tallentamisen jälkeen sääntö ilmestyy Mukautetun opiskelun suunnittelun sivulle.

Huom. tallennetun säännön saa muokattua, kopioitua, poistaa käytöstä tai poistaa kokonaan
Mukautetun opiskelun suunnittelun sivulta Asetukset-painikkeen(hammasratas) kautta.
Samalta sivulta voit hakea ja suodattaa määrittelemiäsi sääntöjä.
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18.6 Sääntöjen toteuttaminen

Mukautettu opiskelun suunnittelu -näkymän
-välilehdeltä pääset tarkastelemaan niitä
sääntöjä, jotka käyttäjät ovat jo aktivoineet. Saat selville käyttäjän, ajankohdan ja säännön
laukaisseen toiminnan (Suoritetut toiminnat).

18.7 Sääntöesimerkkejä kursseille
Lähetä automaattinen sähköpostiviesti opiskelijalle, kun aktiviteetti on suoritettu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lisää sääntö
Valitse tapahtumaksi Aktiviteetti suoritettu
Aktiviteetin tyyppi
Valitse haluamasi aktiviteetti (esim. tehtävä)
Aktiviteetti
Valitse omalta kurssilta tietty aktiviteetti
Lisää-komento rivin päästä
Valitse Toiminnot-välilehdeltä toiminnon tyypiksi Lähetä sähköpostia
Valitse lähettäjäksi opettaja
Valitse Käynnistävä käyttäjä vastaanottajaksi
Lisää aihe ja viesti. Tallenna.

Lisää

Lähetä sähköpostiviesti opiskelijalle, kun aktiviteetti on arvioitu
Mikäli kurssillasi on useampi aktiviteetti, joka arvioidaan, voit tällä säännöllä määrittää jokaisesta
arvioinnista lähtevän sähköpostiviestin yhtä aikaa.
1. Lisää sääntö
Valitse tapahtumaksi Aktiviteetti suoritettu
2. Aktiviteetin tyyppi
Valitse haluamasi aktiviteetti (esim. tehtävä)
3. Aktiviteetti
Valitse kohta Mikä tahansa tyyppiä (näin et määrittele, että vain tietyn tehtävän
arviointi lähettää viestin, vaan minkä tahansa kurssilla olevan tehtävän arviointi)
4. Lisää-komento rivin päästä
5. Valitse uusi aktiviteetin tyyppi
Valitse haluamasi aktiviteetti (esim. tentti)
6. Aktiviteetti
Valitse kohta Mikä tahansa tyyppiä (näin et määrittele, että vain tietyn tentin
arviointi lähettää viestin, vaan minkä tahansa kurssilla tentin)
7. Lisää-komento rivin päästä
8. Valitse Toiminnot-välilehdeltä toiminnon tyypiksi Lähetä sähköpostia [Symboli] Lisää
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9. Lisää Lähettäjäksi opettaja
10. Lisää Vastaanottajaksi Käynnistävä käyttäjä ja opiskelija
11. Syötä haluamasi viesti viestikenttään. Jos valitsit useamman aktiviteetin sääntöön, voit
lisätä viestiin avaimen Aktiviteettiavaimet
Nimi sekä Aktiviteettiarvosanojen avaimet
Pisteet (nykyinen tapahtuma). Näin saat arvioidun aktiviteetin nimet ja pistemäärän
automaattisesti viestiin.

Tervehdys opiskelijalle sivun katselun yhteydessä
Voit hyödyntää aineistoista Sivu-toimintaa esim. kurssin tavoitteiden ja sisällön kuvaamisessa.
Kun opiskelija lukee sivun, hän saa siitä kuittausviestin.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lisää sääntö
Valitse tapahtumaksi Aktiviteetti nähty
Aktiviteetin tyyppi
Sivu
Aktiviteetti
Valitse kirjoittamasi sivu
Lisää-komento rivin päästä
Toiminnot-välilehti
Näytä ilmoitus
Lisää
Kirjoita haluamasi viesti. Voit hyödyntää avaimia viestissä. Esim. ”Hei, ((student_firstname)).
Kiitos, kun luit kurssin tavoitteet. Sieltä löydät tiedot kurssin suorituksesta.”

Hylätty verkkotentin suoritus ohjaa kertaavaan materiaaliin
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lisää sääntö
Valitse tapahtumaksi Aktiviteetti arvioitu
Aktiviteetin tyyppi
Tentti
Aktiviteetti
Valitse tekemäsi verkkotentti, jolle haluat luoda tämän säännön
Lisää-komento rivin päästä
Valitse Ehdot-välilehti
Valitse ehdon tyypiksi Aktiviteetin arvosana-alue
Määritä haluamasi prosenttimäärä
kohtaan Arvosana on alle (tämän alapuolelle jääneet tulokset ohjataan
lisämateriaaliin)
Tallenna
7. Valitse Toiminnot-välilehti ja Valitse toiminnon tyypiksi
Siirry aktiviteettiin
Lisää
8. Avautuvasta toimintoeditorista Valitse aktiviteetin tyypiksi
Aineisto ja tämän vierestä Valitse
aktiviteetti
valitse haluamasi dokumentti, johon ohjaat opiskelijan kertaamista
varten
Tallenna
9. Tallenna lopuksi sääntö sääntömuokkauksen sivun alareunasta.

Kurssin puolessa välissä olevan keskustelutehtävän suorittaminen[Symboli] kannustusta kurssin
loppuun suorittamiselle
1. Kurssille on määriteltävä suoritusten seuranta päälle ja keskustelualueelle
kohtaan Opiskelijoiden edistyminen ne kriteerit, joiden mukaan keskustelualue on suoritettava
2. Lisää sääntö
Valitse tapahtumaksi Aktiviteetti suoritettu
3. Aktiviteetin tyyppi
Keskustelualue
4. Aktiviteetti Valitse se keskustelualue, josta haluat viestin lähtevän
5. Lisää-komento rivin päästä
6. Valitse Ehdot-välilehti
7. Valitse ehdon tyypiksi Aktiviteetti suoritettu
Lisää
Käytä tämän säännön käynnistävää
aktiviteettia
Tallenna
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8. Valitse Toiminnot-välilehti
Lähetä sähköpostia
Valitse lähettäjäksi opettaja ja
vastaanottajaksi Käynnistävä käyttäjä
9. Lisää aihe ja viesti
Tallenna
10. Tallenna lopuksi sääntö sääntömuokkauksen sivun alareunasta.
Sääntöesimerkkejä (ENG).

19 Moodle-badge
Moodlen osaamismerkin, Moodle-badgen ohje on kirjattu DigIT!-blogiin.

20 Ongelmatilanteissa
Sinä – vastuuhenkilö/opettaja – vastaat omien kurssien toiminnasta ja
sisällöstä, joten osallistujat kontaktoivat aina ensisijaisesti
Sinua kaikissa kurssin sisältöön liittyvissä ongelmissa kuten:
• kurssiavain
• ohjeet
• aikataulut
• suoritukset
• arviointikriteerit
• keskustelut
• tehtävät ja niiden suorittaminen
• tentit ja niiden tekeminen
jne.
Em. asioihin eivät opiskelijat saa vastauksia esim. Helpdeskistä tai opiskelijapalveluista.
Ongelmia voi johtua myös näistä syistä:
1. Käyttämäsi selainversiossa voi olla yhteistyöhaluton. Kokeile siis eri web-selainta ja
selainversiota. Suositeltavat selaimet ja asetukset on esitelty alempana.
2. Kokeile käyttää Moodlea toisella koneella, jolloin poissulje omasta koneestasi johtuvan syyn.
3. Joskus käyttöjärjestelmän palomuuri saattaa estää Moodlen käytön. Voit mahdollisesti
hetkellisesti poista sen käytöstä ja todeta, johtuuko syys siitä.
4. Varmistu myös siitä, että koneesi kaikki päivitykset ovat ajan tasalla.
Kampuksesi digimentori on tukenasi. Käänny hänen puoleen kaikissa oppimis- ja osaamisprosessiin
liittyvissä pedagogisissa asioissa. Hän myös organisoivat kampuksesi työpajat ja klinikat. Vinkkaa
omasi ja kollegoidesi koulutustarpeista hänelle.
Teknisissä ongelmissa ja niiden jatkuessa ota yhteyttä s-postilla helpdesk@karelia.fi.
Pedagogisissa asioissa s-postilla peda.tuki@karelia.fi.
Huom. kuvaa ongelmakohta mahdollisimman tarkkaan.
Laita jo otsikkoon tietoa, mitä järjestelmää ja teknistä asiaa kohtaan tukipyyntösi koskee.
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20.1 Suositeltavat selaimet

•
•
•
•

Chrome v4 ja sitä uudemmat.
Suositeltavia selaimia ovat Firefox 3.6.x ja sitä uudemmat.
Safari OSX ja sitä uudemmat.
Internet Explorer 9 ja sitä uudemmat. Huom. ei suositeltava erityisesti Collaboraten kanssa.

Poista ponnahdusikkunoiden (pop-up) estot käyttämistäsi selaimista.
Varmista, että selaimissasi on huomioitu seuraavat määritykset:
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