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OhjevideotOhjevideot
Tähän on koottu opetusteknologian tekemiä ohjevideoita MoodleRoomsin työkalujen käyttöön.Tähän on koottu opetusteknologian tekemiä ohjevideoita MoodleRoomsin työkalujen käyttöön.

Kirjautuminen

Työpöytä-sivu ja navigoiminen Moodlessa

Profiilin päivittäminen ja kielivalinta

Kurssialueen perusnäkymä, liikkuminen kurssialueella ja oman etenemisen seuranta

Moodlen ulkoasu ja kuvakkeet

Kurssialueen perusasetukset

Kurssin rekisteröitymistavat ja kurssiavain

Osallistujien lisääminen ja roolijako kurssilla

Ryhmien luominen ja osallistujien jako ryhmiin

Osioiden muokkaus kurssialueella ja kurssityökalut

ATTO-editorin perustoiminnot

Pikaviestien lähettäminen Moodlessa

Sähköpostin lähettäminen kaikille opintojakson osallistujille

Edistyneen keskustelualueen toiminnot

Chat

Kurssityökalut ja arviointikirja opiskelijan roolissa

Tehtävä-aktiviteetti

Wiki

Oppimispäiväkirjan käyttö opintojaksolla

Checklist

Työpaja

Kirja

Ohjetekstin ja sivun lisääminen ja muokkaus

Oppitunti-aktiviteetti
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Kurssialueiden kopiointi (vain kurssiylläpitäjät)Kurssialueiden kopiointi (vain kurssiylläpitäjät)
Kuvallinen ohje johdattaa askel askeleelta palauttamaan uuden kurssin varmuuskopioidusta
kurssista.

Avaa jokin mallipohjaAvaa jokin mallipohja

Avaa jokin mallipohjista ja klikkaa auki ylläpitovalikko oikeasta yläkulmasta. Valitse Palauta.

Hae/etsi varmuuskopiointitiedostoHae/etsi varmuuskopiointitiedosto

Jos kyseisestä kurssista on otettu varmuuskopioita, eri varmuuskopiointiversiot näkyvät listana
kohdassa Kurssin varmuuskopiointialue. Jos varmuuskopiota ei ole kertaakaan otettu, sinun
tulee ensin ottaa kurssista varmuuskopio.

Tässä voi näkyä siis monen eri käyttäjän ottamat varmuuskopiot. Käytä aina uusinta
varmuuskopiota, ellet halua jotain vanhempaa kurssiversiota. Klikkaa kohtaa PalautaPalauta.
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1. Vahvista varmuuskopion tiedot palautus1. Vahvista varmuuskopion tiedot palautus

Tässä näkymässä näet, mitä olet palauttamassa. Rullaa sivua alaspäin.
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Klikkaa sivun lopussa JatkJatka-painiketta. Huomioi, että yläpalkin alla murupolussa näkyy
palauttamisen eteneminen numeroituina vaiheina. Nyt olet kohdassa 1. Vahvista (vahvistat
palautettavan kurssin tiedot).

2. Valitse kohta palauta uutena kurssina2. Valitse kohta palauta uutena kurssina

Nyt olet kohdassa 2. Kohde (eli kategoria, johon palautat kurssin). Palauta uutena kurssina-
valinta on heti ensimmäisenä näytön yläosassa, älä siis rullaa alaspäin. Voit palauttaa vain niihin
kategorioihin, joihin sinulla on kurssiylläpitäjän oikeudet. Sosiaalialan verkkolehtoreilla on
oikeudet vain sosiaalialan kategoriaan, tulkkausalan verkkolehtorilla vain tulkkausalan
kategoriaan jne. Et saa siis hakemallakaan näkyviin "vääriä" kategorioita. Oikean
lukukausikategorian saa näppärästi haettua esim. hakusanalla Syksy 20xx, ja haku löytää kaikki
kyseisen syksyn kategoriat. Kuvauksesta näkee minkä alan lukukausikategoria on oikea.
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Valitse AINA myös lukukausikategoria, älä siis koskaan palauta kurssia yläkategorian juureen.
Paina lopuksi Jatka.Jatka.

3. Valitse palautettavat kurssin asetukset3. Valitse palautettavat kurssin asetukset

Nyt olet kohdassa 3. Asetukset (eli säädät uuden palautettavan kurssin sisällön). Tässä
vaiheessa älä koske sinisiin "täppäruutuihin" ellet halua jättää jotain mallipohjalta kopioimatta.
Rullaa näkymää alaspäin sivun loppuun.

 HUOM!. Poista mahdollinen täppä kohdasta Sisällytä osallistujat. Osallistujien
sisällyttäminen saattaa aiheuttaa virhetilanteen ja kurssialue ei kopioidu. Osallistujat
(vastuuopettajat) lisätään käsin kopioidulle kurssialueelle.
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Paina sivun lopussa Seuraava.Seuraava. Pääset seuraavaan vaiheeseen.

4. Määritä uudelle kurssialueelle nimi4. Määritä uudelle kurssialueelle nimi

Nyt olet kohdassa 4. Skeema (eli vaihdat kurssin nimitietoja). Tässä vaiheessa älä ole liian
hätäinen vaan vaihda kurssialueen nimi ja lyhyttunnus sekä mahdollisesti aloituspäivä. Jos et
tee tätä, kurssi palautuu nimellä "Mallipohja XXX _Kopio 1".
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Kurssialueen nimen ja lyhyttunnuksen löydät MyDiakista toteutussuunnitelmista. Noudata
MyDiakin nimeämistä ja tunnuskäytäntöä, jotta järjestelmien yhdenmukaisuus säilyy.
Kopiointeja tehdessä on kätevää pitää auki MyDiakia toisella välilehdellä, jolloin tiedot saa
helposti kopioitua tässä palautuksen vaiheessa.

Rullaa alas sivun loppuun. Paina Seuraava.Seuraava.
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5. Esikatsele palautettava kurssi5. Esikatsele palautettava kurssi

Nyt olet kohdassa 5. Esikatsele (eli tsekkaat vielä kerran kurssin asetukset).

Rullaa alas sivun loppuun ja paina Suorita palautus.Suorita palautus. Sinulle avautuu näkymä, jossa kurssin
palautuksen etenemispalkki kertoo palautuksen etenemisestä. Kun näytössä lukee "kurssi
palautettiin onnistuneesti", paina Jatka.Jatka.
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Muokkaa palautettua kurssiaMuokkaa palautettua kurssia

 Tarkastele palautettun kurssin oletusnäkymää. Lisää ainakin yksi MyDiakin
toteutussuunnitelmaan merkitty vastuuopettaja kurssille ylläpito-valikosta
Käyttäjähallinnan kautta! Voit myös muokata kurssin perusasetuksia, jos teit esim.
kirjoitusvirheitä nimeen tai haluat vaihtaa kansikuvan. Jätä tarkemmat muokkaukset
vastuuopettajille.
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Mediasuodattimet (videolinkin automaattisenMediasuodattimet (videolinkin automaattisen
näyttämisen keskeyttäminen)näyttämisen keskeyttäminen)
Moodlen editorit tulkitsevat linkitettyä mediasisältöjä kurssialueelle ja aktiviteetteihin
asetettujen suodattimien perusteella. Oletusasetuksissa esimerkiksi kaikki YouTuben, Vimeo ja
One Driven videolinkit tulevat näkyviin upotettuna, kun ne linkitetään editorin tekstikenttään.

 Upottaminen tarkoittaa sitä, että video soittopainikkeineen näkyy suoraan Moodlen
sivulla sen sijaan, että käyttäjä klikkaisi linkin auki uuteen välilehteen tai ikkunaan.

Upottaminen ei ole välttämättä hyvä asia esim. tehtäväaktiviteettin palautettavissa
videolinkeissä eikä aina kurssialueella opiskelumateriaaleissakaan. Upottamisen voi estää
säätämällä joko aktiviteettikohtaisesti tai koko kurssin tasolla asetuksista Suodattimet.
Upottaminen myös toimii ainoastaan, jos videon alkuperäisasetuksissa on upotus sallittu. Jos

YouTuben videon lataaja ei ole sallinut videoidensa upotusta, Moodle silti oletuksena upottaa
videon kurssialueella, jolloin näkyviin tulee vain "musta laatikko" ja herja "sivua ei voi näyttää"
tmv. Lisäksi Play-nappi ei käynnistä videota.

Jos automaattisen upottamisen haluaa pois päältä koko kurssialueella, navigoi oikean
yläkulman ylläpito-valikosta kohtaan Suodattimet. Suodattimissa valitse alasvetovalikosta
kohdassa Aktiivinen? vaihtoehto "Pois käytöstä" kohtiin

- Muunna web-osoitteet linkeiksi ja kuviksi

- Multimediapluginit

- oEmbed -suodatin

Tämän jälkeen editorikenttään liittämäsi linkit näkyvät vain tavallisina linkkeinä.
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Pikaviestit MoodlessaPikaviestit Moodlessa

 Kunkin käyttäjän omista Moodlen profiilin viestiasetuksista riippuu, tuleeko pikaviesti
myös sähköpostiin vai onko se pelkästään Moodlen sisällä tapahtuvaa viestintää. Jos
käyttäjä ei ole tilannut pikaviesteistä ilmoitusta sähköpostiinsa, hänen täytyy kirjautua
Moodleen voidakseen ylipäätään saada ja lukea pikaviestin. Ethän oleta, että käyttäjä
lukee lähettämäsi pikaviestin (ainakaan viiveettä). Pikaviestejä suositeltavampaa on
usein kurssialueen uutispalsta.

Pikaviestit ovat sallittuja oletusarvoisesti kaikkien käyttäjien välillä. Jokainen käyttäjä voi lisätä
toisia käyttäjiä myös estolistalle, jolloin kyseiset käyttäjät eivät voi lähettää pikaviestejä
estäjälle.

Pikaviestinäkymä löytyy helpoiten Omat kurssit-sivun oikean reunan valikosta, alaotsikon Viestit
alta. Kaikkien viestien listaan pääsee, kun klikkaa linkkiä Näytä omat viestit (kuvassa nuolen
osoittama kohta). Uusimmat viestit tulevat pikalinkeiksi reunavalikkoon.

Viestit-näkymässä voit etsiä opiskelijoita tai opettajia etunimi sukunimi-yhdistelmällä ja kun
oikea henkilö löytyy, klikkaa nimi aktiiviseksi. Sen jälkeen voit kirjoittaa viestin alareunassa
olevaan viestikenttään ja lähettääksesi viestin paina Send/Lähetä.
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Kyseinen henkilö saa saapuneesta pikaviestistä ponnahdusikkunailmoituksen Moodlessa (katso
kuva alla).

Ilmoituspallon klikkaus vie Omat kurssit-sivulle, josta viestin voi lukea oikean reunan
pikalinkeistä. Lukematta olevien viestien aikaleiman kohdalla on teksti "lukematta".

Page 19Page 19MoodleRooms - opettajan opas



Pikalinkkiä klikkaamalla pääsee Viestit-näkymään kirjoittamaan halutessaan vastauksen ja
lukemaan kaikki mahdolliset tulleet viestit.
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Pikaviestien estäminenPikaviestien estäminen
Kukin käyttäjä voi halutessaan rajoittaa itselleen sapuvaa Moodlen pikaviestiliikennettä
lisäämällä käyttäjiä estolistalle. Opettajalle voi olla myös käyttökelpoista asettaa yleinen esto,
jolloin hänelle voi lähettää viestejä vain ne, jotka opettaja on hyväksynyt omiin kontakteihinsa
yhteistietoihin.

1. Klikkaa Omat kurssit-sivulla Asetukset-linkkiä.

2. Valitse viestiasetukset
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3. Laita täppä kohtaan "estä kaikki viestit, jos lähettäjä ei ole kontaktilistallani".

Tämä asetus koskee kerralla kaikkia käyttäjiä ja blokkaa viestien lähettämisen kaikilta muilta
paitsi niiltä, jotka lisäät kontaktilistallesi.

Huom! Harkitse, ennen kuin laitat tämän yleiseston päälle.
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Navigointi MoodlessaNavigointi Moodlessa
1. Logo on linkki, jota klikkaamalla pääsee aina Moodlen etusivulle (=uutispalstasivulle, joka
näkyy alla olevassa kuvassa)

2. Omat kurssit-linkki on näkyvissä aina tai sen saa näkyviin yläreunaan. Omat kurssit-sivu on
ns. ponnahduslakana, jonka kautta on pääsy kaikille niille kursseille, joilla on itse osallistujana.
Omat kurssit-sivuilta löytyvät myös pikalinkit moniin Moodlen aktiviteetteihin ja tapahtumiin.

3. Oma työpöytäsivu, jonka näkymä kokoaa kalenterin sekä kaikki kurssien tulevat tapahtumat
(palautettavat työt) listaksi joko kurssikohtaisesti tai aikajärjestyksessä.

4. Kaikki kurssit- linkki, josta pääsee kurssiakategorialistaukseen, josta voi etsiä kursseja joko
kategorioittain tai hakukentässä nimen avulla.

Keltaisella rajattu alue: pääsy omaan profiiliin ja asetuksiin, yleinen arviointikirja (kaikki omat
opintojaksot) ja uloskirjaus.

Punaisella rajattu alue:Punaisella rajattu alue: Vuosivälilehdet, joista löytyvät kunkin vuoden omat kurssit. Tällä
hetkellä käynnissä olevat kurssit, joille ei ole asetettu vielä päättymispäivää, löytyvät Kurssit/
Courses-oletusvälilehdeltä joka on aina ensimmäisenä näkyvissä. Muut välilehdet saa näkyviin
linkkejä klikkaamalla.

Punaisella katkoviivalla rajattu alue:Punaisella katkoviivalla rajattu alue: pikalinkit hyödyllisiin toimntoihin kuten tehtävien ja
aktiviteettien määräaikoihin, arvioitaviin kohteisiin (opettajat) tai saatuihin palautteisiin
(opiskelijat), uusimpiin pikaviesteihin ja keskustelualueviesteihin.
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Kurssialueella liikkuminenKurssialueella liikkuminen

Otsikon alla olevat numeroidut osiot ovat linkkejä. Kun klikkaat osioita ja niissä olevia
aktiviteetteja auki, kurssin otsikon yläpuolella oleva murupolkumurupolku kertoo sinulle, missä liikut. Alla
olevassa kuvassa murupolku on rajattu keltaisella. Polussa ensimmäisenä oleva Omat kurssit-
linkki, vie sinut aina Omat kurssit-sivullesi. Toisena oleva kohta kertoo pääkategorian, jossa
kurssi sijaitsee. Kolmas kohta kertoo alakategorian, eli yleensä kurssin toteutuslukukauden.
Neljäs kohta on kurssin lyhytkoodi, jota klikkaamalla päädyt aina kurssin etu-/aloitussivulle.
Loput kohdat kertovat paitsi sen, missä kurssin osiossa liikut, myös sen, mikä aktiviteetti sinulla
on juuri nyt avattuna.
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Sivun alaosassa on nuolilinkit aina edelliseen ja seuraavaan aktiviteettiin. Alasvetovalikosta
pääset selaamaan kyseisen kurssialueen aktiviteettia ja voit siirtyä niihin klikkaamalla.
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Etusivun uutisetEtusivun uutiset
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Uutispalstan toimintaUutispalstan toiminta
Diakin opiskelijatiedotuksen uutispalsta löytyy toistaiseksi MoodleRoomsin etusivulta
sisäänkirjautumisen jälkeen. Vieritä sivupalkista sivua alaspäin, jolloin näkyviin tulee otsikko
Diakin uutiset. Etusivulla on näkyvissä viisi viimeisintä uutista laatikkomaisessa näkymässä.

Yksi uutinen on yhdellä rivillä: otsikko on toisessa "laatikossa" ja varsinainen uutisen teksti sen
vieressä olevassa "laatikossa". Jos uutiseen on sisällytetty kuva, se näkyy sisältölaatikossa
tekstin sijaan. Alla olevassa kuvassa esimerkiksi keltaisella nuolella on merkitty uutisen otsikko
ja punaisella nuolella uutisen varsinainen teksti. Uutisen voi klikata kokonaan auki luettavaksiUutisen voi klikata kokonaan auki luettavaksi
otsikosta.otsikosta.
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Muista, että etusivulla on näkyvissä vain 5 uutista. Lisää uutisia voit lukea rullaamalla sivua
alaspäin ja painamalla uutispalstan alta Lisää uutisia (More news).

Avautuu keskustelupalstan näkymä, josta voi hakea ja lukea sekä Diakin yleisiä kaikille
tarkoitettuja uutisia että oman toimipisteen uutisia. Alla olevassa kuvassa punaisen nuolen
osoittamassa kohdassa voi hakea hakusanalla uutisia, jos ei muista tarkkaan mikä uutinen oli
kyseessä. Hakutoiminto auttaa, jos etsit jotain tiettyä uutista mutta et muista kuka sen on
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julkaissut tai milloin se on julkaistu. Huom!. Hakutoiminto etsii vain aktiivisista uutisista, joille ei
ole asetettu päättymisaikaa.

Ryhmä-sarake (keltaisella nuolella merkitty kuvassa) kertoo, minkä toimipisteen uutisesta on
kyse. Toimipistekohtaiset uutiset ovat näkyvissä vain kyseiseen toimipisteryhmään kuuluville.
Jos et näe oman toimipisteesi uutisia (ainoastaan yleiset), ota yhteyttä opoosi tai laita pyyntö
päästä omaan toimipisteryhmään tuki.diak.fi-sivuston kautta.
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Toimipistekohtainen ryhmäjako ja lisääminenToimipistekohtainen ryhmäjako ja lisääminen
ryhmiin (vain uutisten vastuuhenkilöille)ryhmiin (vain uutisten vastuuhenkilöille)
Etusivulle on tehty toimipistekohtainen ryhmäjako, ja suurin osa Diakin Moodlen käyttäjistä on
jaettu näihin ryhmiin. Jos puutut oman toimipisteesi ryhmästä, laita pyyntö osoitteessa
tuki.diak.fi.

Tavallisesti Moodlen käyttäjät ovat etusivulla opiskelijan roolissa. Tietyt henkilökunnan
edustajat ovat etusivulla vastuuopettajan roolissa, jolloin he voivat julkaista ja muokata Diakin
yhteisiä ja toimipistekohtaisia uutisia. Jos sinulla pitää olla tällainen oikeus, laita pyyntö
roolinmuutoksesta osoitteeseen tuki.diak.fi tai pyydä jotakuta jo vastuuopettajana olevaa
lisäämään sinut vastuuopettajan rooliin.

Lisääminen ryhmiin jäseneksi (vain vastuuopettajan roolissaLisääminen ryhmiin jäseneksi (vain vastuuopettajan roolissa
oleville)oleville)

Sisäänkirjatumisen jälkeen klikkaa oikeassa yläkulmassa oleva Ylläpito-valikko auki.
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Sen jälkeen valitse Käyttäjähallinta ja siellä Ryhmät.

Ryhmänäkymässä (kuva artikkelin alussa)

1) aktivoi klikkaamalla toimipisteryhmä, johon haluat lisätä henkilön
2) paina Lisää/poista käyttäjiä ,
3) etsi henkilö nimellä ja paina enter
4) klikkaa nimi aktiiviseksi ja paina Lisää.

Ryhmään lisäämisestä on myös erillinen ohje.
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Henkilön asettaminen uutispalstan päivittäjäksiHenkilön asettaminen uutispalstan päivittäjäksi
(vain uutisten vastuuhenkilöille)(vain uutisten vastuuhenkilöille)
Voit lisätä kollegan uutisten päivittäjäksi jakamalla hänelle vastuuopettajan roolin.
Sisäänkirjautumisen jälkeen klikkaa oikean yläkulam Ylläpito-valikko auki.

Sen jälkeen valitse Käyttäjähallinta > Oikeudet > Jaetut roolit ja avautuvassa näkymässä klikkaa
Vastuuopettaja-linkkiä (kuva alla).
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Kirjoita henkilön etu- tai sukunimi hakukenttään ja paina Enter. Klikkaa haun löytämä
henkilönnimi siniseksi ja paina Lisää. Nyt henkilö on vastuuopettajan roolissa.
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Uutisten kirjoittaminen ja julkaiseminen (vainUutisten kirjoittaminen ja julkaiseminen (vain
uutisten vastuuhenkilöille)uutisten vastuuhenkilöille)
Rullaa etusivulla aivan sivun alareunaan, ja uutispalstan alapuolella valitse joko Lisää uutisia-
oainike (jolloin pääset näkemään kaikkien kirjoitettujen uutisten listaa) tai Lisää uusi aihe (jolloin
pääset suoraan kirjoittamaan oman uutisen.

Uusi uutinen lisätään aina Lisää uusi aihe-painikkeesta, riippumatta siitä missä näkymässä olet.
1) Lisää ensin otsikko, ja sen jälkeen 2) tekstiä Viesti-kenttään. Tekstiin voi tehdä linkityksiä
(kuvassa punainen nuoli). Editorin lisätyökalut saa näkyviin ensimmäisen rivin viimeisestä
kuvakkeesta (lila nuoli). Tekstiin voi tehdä lihavointia, kursivointia, listoja jne. Myös kuvan voi
lisätä editorin kuva-painikkeesta. Youtube-videot voi upottaa liittämällä linkin osoitteen suoraan
editorin tekstikenttään. 3) Liitetiedostoja voi liittää liite-kohdassa.

Pinned-kohdassa täpän lisääminen kiinnittää uutisesti uutispalstan ylimmäksi.
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Tämän jälkeen viimeistään ennen viestin julkaisua valitse alasvetovalikosta kohderyhmäsi:

Kaikki osallistujat= kaikki sisäänkirjautuneet Moodlen käyttäjät

Kalasataman opiskelijat ja henkilökunta = uutinen näkyy vain tähän ryhmään liitetyille jäsenille.
Sama koskee muita ryhmävalintoja.
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Mikäli haluat ajastaa uutisesi näkymistä, ota ajastus käyttöön täppäämällä joko aloitus- tai
loppumisvalikot (punainen nuoli). Tämän jälkeen aikaleimoja on mahdollista muuttaa.
Alkupäivämäärä vaikuttaa siihen, milloin uutinen tulee näkyviin ja loppupäivämäärän jälkeen
uutinen ei ole enää opiskelijan roolissa oleville näkyvissä (ylläpitäjälle ja vastuuopettajille senkin
jälkeen).

Muista painaa lopuksi Lähetä viesti.
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Moodlen kalenteriMoodlen kalenteri
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Yleistä kalenteristaYleistä kalenterista
MoodleRoomsissa jokaisella käyttäjällä on näkyvissä kalenteri, joka kerää tietoja kaikilta
kurssialueilta, joilla käyttäjä on osallistujana jossain roolissa.

Kalenteriin pääsee Omat kurssit-sivulta linkistä Näytä oma kalenteri (kuva alla). Etusivulta
pääsee omalle Työpöytä-sivulle, jossa kalenteri on myös oletuksena näkyvissä.

Sen lisäksi, että kalenteri kerää kurssikohtaiset ajastetut aktiviteetit (esimerkiksi
tehtäväaktiviteettien alkamis- ja sulkeutumisajankohdat, ajastetut Collaborate-sessiot ja
tenttityökalun aikaleimat), voit lisätä kalenteriin omia merkintöjä. Kurssialueilla on mahdollista
lisätä myös opintojaksojen sisäisten ryhmien omia merkintöjä (esimerkiksi ryhmätyöviikot tai
pienryhmien verkkotapaamiset) manuaalisesti.

Kalenterin värikoodit kertovat, millaisesta tapahtumasta on kyse, ja käyttäjä voi halutessaan
piilottaa vaikkapa ryhmäkohtaiset tapahtumat pois näkyvistä.
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 Kalenterin voi synkata Webmailiin ja Outlookiin omaksi välilehdekseen, jolloin
sähköpostin kalenterista näkee kätevästi kaikki opetukseen ja opiskeluun liittyvät
ajastetut tapahtumat - ja tietysti myös MyDiakista synkronoituvat kalenterimerkinnät.
Tähän on erillinen ohje.

Valitettavasti MyDiakin kalenterista/lukujärjestyksistä ei toistaiseksi saa julkista iCal-
urlia, jotta sen voisi synkronoida suoraan myös Moodlen kalenteriin.
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Moodlen kalenterin synkronoiminenMoodlen kalenterin synkronoiminen
WebOutlookiin (O365 pilvipalvelu)WebOutlookiin (O365 pilvipalvelu)
1. Kirjaudu Moodleen ja avaa Omat kurssit-sivu. Klikkaa auki linkki Näytä oma kalenteri.

2. Kalenterin perusnäkymässä (joka on kuukausinäkymä), rullaa hieman alaspäin ja
kalenteriruutujen alla paina Vie kalenterin tiedot-painiketta.
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3. Avautuvassa valikossa valitse mitä tietoja haluat Moodlen kalenterista viedä ja paina Hanki
kalenterin URL-painiketta.

4. Kun kalenterin URL-osoite tulee näkyviin, kopioi se.
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5. Tämän jälkeen avaa esim. uusi välilehti ja kirjaudu WebOutlookiin. Outlookissa valitse ensin

1) kalenterin näkymä ja sen jälkeen 2) ylävaakapalkin kohdasta Lisää kalenteri alasvetovalikko
auki ja alasvetovalikossa valitse 3) Internetistä.
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6. Avautuvassa näkymässä liitä kopioimasi URL-osoite ensimmäiseen kenttään ja anna
kalenterille nimi, jolla tunnistat sen WebOutlookissa. Muista lopuksi painaa Tallenna.
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Kurssin käyttäjähallinta jaKurssin käyttäjähallinta ja
ryhmätryhmät
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Opiskelijoiden ja muiden käyttäjien lisääminenOpiskelijoiden ja muiden käyttäjien lisääminen
kurssialueelle (kurssiavaimella & yksitellen)kurssialueelle (kurssiavaimella & yksitellen)
Ohjeessa puhutaan opiskelijoiden lisäämisestä, mutta samoilla menetelmillä voi lisätä muitakin
järjestelmästämme löytyviä käyttäjiä kollegoista yhteistyökumppaneihin.

Tässä ohjeistettuna kaksi tapaa lisätä käyttäjiä Moodlessa kurssialueelle:
A)A) Opiskelijoiden lisääminen kurssiavainta käyttämällä (ensisijaisesti opiskelijoiden lisäämiseen
käytetty menetelmä)
B)B) Opiskelijoiden lisääminen yksi kerrallaan Osallistujat-valikosta (poikkeustilanteissa
yksittäisten opiskelijoiden lisääminen)

VAIHTOEHTO A: Opiskelijoiden lisääminen kurssiavaimen avullaVAIHTOEHTO A: Opiskelijoiden lisääminen kurssiavaimen avulla

Kurssiavain on ikään kuin kurssin salasana. Jos opiskelijalla on se tiedossaan, hän voi etsiä
oikean kurssin Moodlen kurssisivulta ja kurssiavainta käyttämällä kirjata itsensä kyseiselle
kurssialueelle opiskelijaksi. Tämän jälkeen opiskelija löytää kyseisen kurssin suoraa Omat
kurssini -sivulta.

Tässä neuvotaan, miten kurssiavain asetetaan toimimaan kurssialueelle ja miten kurssiavain
saatetaan opiskelijoiden tietoon Wilman kautta.

A1. Avaa kurssialue ja Osallistujien lisäämistavatA1. Avaa kurssialue ja Osallistujien lisäämistavat

Avaa kurssialue, jolle haluat lisätä opiskelijat. Klikkaa oikealta ylhäältä MahtiratasMahtiratas-kuvaketta,
valitse KäyttäjähallintaKäyttäjähallinta ja sen alta kohta Osallistujien lisäämistavat (1.)Osallistujien lisäämistavat (1.). Huom. paina kyseistä
linkkiä, älä sen vieressä olevaa pientä kolmiota.
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A2. Mene itserekisteröitymisen asetuksiinA2. Mene itserekisteröitymisen asetuksiin

Osallistujien lisäämistavatOsallistujien lisäämistavat-sivulla pääset muokkaamaan tapoja lisätä kurssialueelle käyttäjiä.
Palstan KäyttäjähallintaKäyttäjähallinta numerosta näet, montako käyttäjää kullakin tavalla on kurssialueelle
tähän mennessä lisätty. Aktiiviset lisäämistavat ovat tummalla fontilla ja käytöstä poissa olevat
harmaalla.

Itserekisteröitymisen aktivoimiseksi klikkaa Itserekisteröityminen (Opiskelija)Itserekisteröityminen (Opiskelija) -rivin lopussa
olevaa rataskuvaketta (2).

A3. Tee itserekisteröitymisen asetuksetA3. Tee itserekisteröitymisen asetukset

• Rekisteröitymistavan nimiRekisteröitymistavan nimi (3) on nimi, jolla haluat rekisteröitymistavan näkyvän Osallistujien
lisäämistavat -sivun listassa. Kohdan voi jättää myös tyhjäksi.

• Aktivoi kurssialueella jo olevin itserekisteröityneiden pääsyAktivoi kurssialueella jo olevin itserekisteröityneiden pääsy sekä Salli uudetSalli uudet
itserekisteröitymisetitserekisteröitymiset-kohtiin kannattaa valita Kyllä.

• KurssiavainKurssiavain-kohtaan kirjoita haluamasi kurssiavain (4), jolla käyttäjät voivat kirjata itsensä
kurssialueelle. Hyvä on yksinkertainen sana, jossa ei tule helposti kirjoitusvirheitä (esim.
"paloauto" tms.).

• Käytä ryhmäavaimia (5)Käytä ryhmäavaimia (5) tarkoittaa, että jos kurssiavaimen määrittelemisen lisäksi luot
kurssialueelle ryhmiä (tämä tapahtuu sivulla, joka löytyy painamalla mahtiratasta ja
valitsemalla RyhmätRyhmät) ja asetat niille niiden asetuksissa ryhmäavaimen, pystyy käyttäjä tuolla
ryhmäavaimella myös kirjautumaan kurssialueelle. Tällöin hän lisäksi kirjautuu osaksi tuota
ryhmää. Opiskelijat voi jakaa ryhmiin myös kirjautumisvaiheen jälkeen (ohje), joten yleensä
sopiva valinta on Ei.

• Määritä rooliMääritä rooli -kohdassa valitse rooli, jonka tätä kurssiavainta käyttävät saavat kirjautuessaan
kurssialueelle (6). Yleensä kannattaa valita Opiskelija.

• KurssillaoloaikaKurssillaoloaika on yleensä tarpeetonta määrittää, sen voi siis jättää valitsematta.
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• Halutessasi voit asettaa AlkaaAlkaa- ja PäättyyPäättyy-ajan, jonka käyttäjät kurssilla ovat, sekä
automaattisen muistutusviestin päättymisajan lähestymisestä (7). Alkamispäiväksi valikoituu
automaattisesti se päivä, jolloin opiskelija käyttää kurssiavainta.

• Alempaa sivulta (8) löytyy vielä paikka Osallistujamäärän ylärajaOsallistujamäärän yläraja (tätä ei tule asettaa) sekä
mahdollisuus asettaa automaattinen TervetuloviestiTervetuloviesti, jonka kurssialueelle kirjautuva saa
sähköpostiinsa ensimmäisen kirjautumisensa yhteydessä.

• Asetukset tehtyäsi muista painaa sivun alalaidasta Tallenna muutokset.Tallenna muutokset.

 HUOM! Älä missään tilanteessa aseta kurssiavaimelle/itserekisteröitymiselleHUOM! Älä missään tilanteessa aseta kurssiavaimelle/itserekisteröitymiselle
päättymispäivääpäättymispäivää, ellet tiedä mitä olet tekemässä. Päättymispäivä aiheuttaa sen, että
kurssille rekisteröitynyt opiskelija ei enää kyseisen päivämäärän jälkeen pääse kurssille
eikä voi edes uudelleen rekisteröityä itse. Eli päättymispäivämäärä blokkaa kaikkien
osallistujien pääsyn kurssille poistamatta heitä kuitenkaan osallistujalistasta. Pääsy siis
lakkaa, vaikka kurssi olisi oikeasti vielä menossa.

Vaikka kyseisen asetuksen poistaisi kesken kurssin, se jää edelleen voimaan niille, jotka
ovat rekisteröityneet kurssille silloin, kun päättymispäivä oli aktiivinen. Näin ollen
päättymispäivä täytyy poistaa jokaiselta opiskelijalta yksittäin kurssin
käyttäjähallinnassa!

Jos yrität käyttää itserekisteröitymisen päättymispäivämäärää siinä tarkoituksessa,
etteivät mattimyöhäiset enää pääse kurssille sen alettua, sopivampi tapa on käydä
vaihtamassa kurssiavain uuteen heti kurssin alkamispäivän jälkeen. Näin
mattimyöhäiset opiskelijat eivät enää voi rekisteröityä käyttäen heille aiemmin
lähettämääsi kurssiavainta.
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A4. Aktivoi lisäämistapa ja jos tarpeen, lisää myös muitaA4. Aktivoi lisäämistapa ja jos tarpeen, lisää myös muita
kurssiavaimia toisilla rooleilla kurssialueelle kirjautumistakurssiavaimia toisilla rooleilla kurssialueelle kirjautumista
vartenvarten

Osallistujien lisäämistavatOsallistujien lisäämistavat -sivulla löydät lisäämistavan nyt sillä nimellä, jonka sille äsken annoit.
Aktivoidaksesi sen paina kyseisen lisäämistavan kohdalla olevaa silmä-kuvaketta. Tämän
jälkeen käyttäjät pääsevät kurssialueelle asettamaasi kurssiavainta käyttäen.

Aseta aktiiviseksi vain yksi itserekisteröitymisen opiskelijalle ja Osallistujien lisääminen -kohta!
Muiden kohtien ei tarvi olla aktiivisena (eli niissä silmän päällä saa olla viiva). Myöskään Pääsy
vierailijana -kohdan ei tarvi olla aktiivinen missään tapauksessa.

Jos sinulla on tarve asettaa useita kurssiavaimia, voit Lisää rekisteröitymistapaLisää rekisteröitymistapa -
pudotusvalikosta (10) lisätä uusia ja tehdä niihin asetukset samaan tapaan.
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A5. Kurssiavain tiedoksi opiskelijoilleA5. Kurssiavain tiedoksi opiskelijoille

Pepissä:Pepissä:

Kirjaudu Peppiin. Henkilökunnan työpöydällä klikkaa yläriviltä ToteutuksetToteutukset ja sitten sitä
toteutusta, jonka kurssialueelle haluat päästää opiskelijat. Valitse vasemman reunan valikosta
kohta OpiskelijatOpiskelijat, valitse haluamasi opiskelijat heidän kohdallaan olevista valintaruuduista tai
kaikki opiskelijat kerralla ylimmästä valintaruudusta. Paina sitten harmaataharmaata kirjekuori-kuvakettakirjekuori-kuvaketta
(otsikkorivillä, Nimi-sanan vieressä). Pääset tekstieditoriin kirjoittamaan viestin (esimerkkipohja
viestille, linkki voi vaatia Citrixin päälle toimiakseen).

Ennen lähettämistä tarkista, että yläreunassa on valittuna Lähetä sähköpostiLähetä sähköposti. Kirjoita viestiin
myös lähettäjän nimi, koska sähköpostiin menevästä versiosta ei käy automaattisesti lähettäjä
ilmi.

VAIHTOEHTO B: Opiskelijoiden lisääminen Osallistujat-valikostaVAIHTOEHTO B: Opiskelijoiden lisääminen Osallistujat-valikosta

Näin voit lisätä käyttäjiä kurssialueelle yksitellen, mikä voi olla joissain tapauksissa tarpeellista.

B1. Avaa kurssialue ja OsallistujatB1. Avaa kurssialue ja Osallistujat

Avaa kurssialue, jolle haluat lisätä opiskelijat. Klikkaa oikealta ylhäältä MahtiratasMahtiratas-kuvaketta,
valitse KäyttäjähallintaKäyttäjähallinta ja sen alta kohta OsallistujatOsallistujat.
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B2. Valitse "Lisää osallistujia" ja lisää haluamasi opiskelijatB2. Valitse "Lisää osallistujia" ja lisää haluamasi opiskelijat

Paina kohtaa Lisää osallistujiaLisää osallistujia (1), ja valitse pudotusvalikosta (2), minkä roolin haluat antaa
lisättäville henkilöille (esim. opiskelijoille Opiskelija ja opettajille Vastuuopettaja). Etsi henkilöt
kirjoittamalla nimi tai osa siitä tekstiriville ja paina HaeHae. Löydettyäsi oikean opiskelijan paina
LisääLisää (3), jolloin kyseinen henkilö lisätään kurssialuelle valitsemassasi roolissa. Jatka käyttäjien
lisäämistä tällä tavalla ja kaikki haluamasi käyttjät lisättyäsi paina Lopeta osallistujienLopeta osallistujien
lisääminenlisääminen (4).
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B3. Käyttäjien poistaminen sekä oikeuksien ja ryhmienB3. Käyttäjien poistaminen sekä oikeuksien ja ryhmien
muokkaaminen Osallistujat-sivullamuokkaaminen Osallistujat-sivulla

Käyttäjän voit poistaa Osallistujat-sivulla painamalla oikeanpuoleisella OsallistujienOsallistujien
lisäämistavatlisäämistavat-palstalla näkyvää rastia (5). RoolitRoolit-palstalla voit rastista poistaa tai hahmo-kuvasta
lisätä rooleja käyttäjälle (6). Jos kurssialueelle on lisätty ryhmiä, RyhmätRyhmät-palstalta voit lisätä
käyttäjiä niihin (7). Kun olet valmis, voit palata kurssialueelle murupolunmurupolun avulla (8).
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Itserekisteröityminen kurssilleItserekisteröityminen kurssille

Tämän ohjeen avulla opit rekisteröitymään kursseille Moodlessa opettajan antamaa
kurssiavainta käyttäen.

Sisäänkirjautumisen onnistuttua sulje aloitussivuSisäänkirjautumisen onnistuttua sulje aloitussivu

Aloitussivu suljetaan oikean yläkulman ruksista.
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Etusivun näkymässä rullaa alemmas kurssikategorioihinEtusivun näkymässä rullaa alemmas kurssikategorioihin

Klikkaa sitä kategoriaa, jossa kurssisi (todennäköisesti) on.

Etsi kurssisi nimellä kategorianäkymän hakukentän avullaEtsi kurssisi nimellä kategorianäkymän hakukentän avulla

Moodlessa on paljon lähes samannimisiä kursseja. Kurssin voi etsiä yksittäisellä sanalla, joka
esiintyy kurssin nimessä TAI kurssin lyhytkoodilla. Ole kuitenkin tarkkana, että valitset
hakutuloksista juuri oikean kurssin! Saamasi kurssiavain avaa vain tietyn kurssin.
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Löydettyäsi oikean kurssin hakutuloksista, klikkaa kurssinLöydettyäsi oikean kurssin hakutuloksista, klikkaa kurssin
nimeänimeä

Kurssin rekisteröintisivu avautuu kokonaan ja nyt löydät kurssin otsikon ja kansikuvan alta
kurssiavain-laatikon (Enrollment key), johon sinun tulee syöttää opettajalta saamasi kurssiavain.
Paina Enrol Me (Lisää minut kurssialueelle). Jos kurssiavain on oikea (toisin sanoen olet
kirjautumassa oikealle kurssalueelle) ja jos et saa virheilmoitusta kurssin rekisteröitymisajan
umpeutumisesta, kurssin pitäisi nyt avautua sinulle. Jatkossa pääset kyseiselle kurssille suoraan
Omat kurssit-aloitussivultasi.

 Älä kopypeistaa kurssiavainta sähköpostista, sillä silloin siihen voi tulla turhia
välilyöntejä ja näin ollen kurssiavain on väärä eikä päästä sinua sisään.
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Ryhmän muodostaminen käyttäjähallintaanRyhmän muodostaminen käyttäjähallintaan
manuaalisestimanuaalisesti
Normaalisti opintojakson opettaja luo kurssialueelle pienryhmät ja liittää opiskelijat niihin
jäseniksi. Ryhmät voi luoda satunnaistetusti tai manuaalisesti.

Mene kurssialueella oikean yläkulman ylläpito-valikosta kohtaan Käyttäjähallinta ja siellä
alaotsikko Ryhmät.

1. Mikäli opintojaksolla ei ole vielä ryhmiä, näkymäsi on kuten alla olevassa kuvassa.
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2. Klikkaa Luo ryhmä-painiketta.

3. Nimeä ryhmä. Muut kohdat ovat valinnaisia, eikä niitä ole pakko täyttää. Paina Tallenna.
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4. Aktivoi luomasi ryhmä klikkaamalla se siniseksi. Paina Lisää/poista käyttäjiä saadaksesi
kurssin osallistujien nimet näkyviin.

5. Pidä Ctrl-näppäin pohjassa ja klikkaa kaikki pienryhmän jäsenten nimet aktiivisiksi (sinisiksi).
Paina sen jälkeen Lisää-näppäintä tekstilaatikoiden välissä. Nimet tulevat näkyviin
vasemmanpuoleiseen tekstilaatikkoon. Paina lopuksi Takaisin ryhmiin.
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6. Nyt näkyvissä on kurssin kaikkien ryhmien listaus, ja aktivoimalla ryhmän näet kyseisen
ryhmän jäsenten nimet oikeanpuoleisessa tekstilaatikossa. Lisää useampia ryhmiä toistamalla
prosessi.
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Opiskelijat muodostavat ryhmän itseOpiskelijat muodostavat ryhmän itse
Lähtökohtaisesti ryhmien luomisesta ja muokkaamisesta vastaa kurssin vastuuopettaja.
Opiskelijan perusroolissa ryhmien muokkaus ja hallinta ei ole mahdollista, mutta Diakin
Moodlessa opiskelijan rooliin on järjestelmätasolla tehty pieni muutos. Näin ollen opiskelijat
pystyvät hallinnoimaan ryhmiä kurssialueen sisällä, mutta vain, jos opettaja tuo heille näkyviin
linkin ryhmänhallintaan.

Opiskelijalla ei ole näkyvissä opettajalle näkyvää kurssin Mahtiratasta (eli Ylläpito-valikkoa),
jonka kautta opettaja navigoi ryhmäjakoon. Ryhmäjako löytyy Ylläpito-valikosta kohdasta
Käyttäjähallinta > Ryhmät. Kun avaat kyseisen sivun, selaimessa oleva sivun osoite on kyseisen
kurssin Ryhmähallinnan osoite, joka on kopioitava opiskelijoille näkyviin johonkin kohtaan
kurssialuetta. Katso alla oleva kuva.

Ryhmähallintalinkki kurssialustalla voi näyttää vaikka tältä (Tehty Ohjeteksti-aktiviteetilla
linkittäen lauseeseen):
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 Vaikka opiskelijat tekisivät ryhmäjaon itsenäisesti kurssialueella, vastuuopettajan on
huolehdittava, että jokainen opiskelija on ryhmänsä jäsen ja että opiskelijat eivät sotke
ryhmäjakoa. Tämän voi estää ottamalla ryhmänhallinnan linkin pois näkyvistä sen
jälkeen, kun ryhmiin jakaantuminen on tehty.

Page 60Page 60MoodleRooms - opettajan opas



Ryhmien luominen automaattisestiRyhmien luominen automaattisesti
1. Mene kurssialueella oikean yläkulman ylläpito-valikosta kohtaan Käyttäjähallinta ja siellä
alaotsikko Ryhmät.

Mikäli kurssialueella ei ole vielä ryhmiä, näkymä on kuten alla olevassa kuvassa.

2. Klikkaa Luo ryhmät automaattisesti -nappia.
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3. Ryhmä-kohdassa on oletusarvoisesti teksti "Ryhmä @", jolloin ryhmät nimetään
automaattisesti "Ryhmä A, Ryhmä B, Ryhmä C..." jne. (jos @-merkin korvaa #-merkillä, vaihtuvan
kirjaimen tilalle tulee numero).

Määrittele ainakin seuraavat asiat:

• Tarkenna-kohtaan (1)Tarkenna-kohtaan (1) joko "Ryhmien määrä", jolloin kurssialueen opiskelijat jaetaan
valitsemaasi määrään ryhmiä tai "Jäsentä per ryhmä", jolloin ryhmiä luodaan jäsenmäärän
toteuttava määrä.

• Ryhmä/jäsen määrä (2)Ryhmä/jäsen määrä (2) kohtaan, montako ryhmää haluat luoda tai montako jäsentä per
ryhmä (edellisessä kohdassa valitsemasi mukaisesti).

• Esikatsele (3)Esikatsele (3), millaisia ryhmiä automatiikka ehdottaa ja jos olet tyytyväinen, klikkaa Lähetä.Lähetä.

4. Palaat Lähetä-napin painamisen jälkeen Ryhmät-sivulle, jolle on ilmaantunut automaattisesti
luodut ryhmät.

Huom. voit edelleen muokata tässä ryhmiä tavalliseen tapaan (Luoda ryhmiä / poistaa ryhmiä /
muokata ryhmien kokoonpanoa valitsemalla ryhmän ja klikkaamalla Lisää/poista käyttäjiä).
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Kurssin osallistujalistan tallentaminen Excel-Kurssin osallistujalistan tallentaminen Excel-
muotoonmuotoon
Kurssin osallistujalistan voi tallentaa samasta paikasta kuin arviointikirjankin. Käytännössä
kyseessä on sama Excel-taulukko, mutta nimilistakäyttöä varten siitä kannattaa jättää arvioinnin
kohteet pois, jolloin listassa näkyy vain osallistujien nimi ja sähköpostiosoite.

1. Klikkaa Kurssin koontinäyttö-linkkiä ja valitse koontinäytössä Arviointikirja

2. Arvioijan näkymässä valitse välilehtivalikosta yläriviltä kohta Vie.
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Tämän jälkeen klikkaa välilehtivalikosta alemmalta riviltä 1) Excel-taulukkoa. Kursisn
arviointikohteet listautuvat näkyviin, ja automaattisesti valintatäpät ovat kaikissa kohteissa.

Jos haluat pelkän nimilistan, valitse nyt 2)"Ei mitään". Voit toki poistaa täpät yksitellen
klikkailemalla.

Alaotsikon Vientitiedoston asetukset-alta löytyy täppä kohdasta Vaadi aktiivista
ilmoittautumista. Jos jätät valinnan päälle tähän kohtaan, järjestelmä ei tuo Excel-taulukkoon
sellaisia kurssiosallistujia, joiden rekisteröitymisaika on päättynyt. Yleensä tällä asetuksella ei
ole väliä, jos et ole asettanut tekisteröitymiselle päättymisaikaa.

3) Paina lopuksi Lataa.
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Koneesi kysyy haluatko avata vai tallentaa tiedoston.

Excel-taulukkoa voit muokata haluamasi mukaan. Järjestelmä tuo automaattisesti seuraavta
sarakkeet: etunimi, sukunimi, tunnistenumero, laitos, osasto ja sähköposti. Arviointi- ja
palautesarakkeet ovat näkyvissä vain jos valitsit ne aikaisemmassa vaiheessa.
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KurssialueenKurssialueen
perusmuokkaukset ja aineistonperusmuokkaukset ja aineiston
vientivienti
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Oman luentoaineiston vieminen kurssialueelleOman luentoaineiston vieminen kurssialueelle
Aineistoa voi viedä kahdella tavalla:

1) Tiedostokohtaisesti yksitellen

2) Kurssialueella olevaan kansioon.

Jälkimmäinen tapa on suositeltava, varsinkin jos aineistoa on paljon. Kansioon voi myös luoda
alakansioita materiaalin jaottelua varten. Kansion tunnistaa keltaisesta väripalkista, kun taas
yksittäiset tiedostot saavat väripalkin kurssialueella niiden tiedostomuodon mukaan: word-
dokumentit merkitään sinisellä väripalkilla, PowerPoint-tiedostot oranssilla ja pdf-tiedostot
punaisella palkilla, kuten alla olevassa kuvassa

 Aineistoa ei suositellaei suositella vietäväksi linkityksen kautta siten, että kirjoitetaan ensin tekstiä
tekstieditorilla (esimerkiksi sivutyökalulla tai osion kuvaukseen), jonka jälkeen teksti
maalataan ja siihen tehdään sisäinen linkki. Kurssialueita kopioitaessa kaikki tällaiset
linkit katkeavat ja aineisto "hukkuu" Moodlen tiedostoihin. Sen sijaan
tiedostokohtaisesti kurssialueelle viedyt tiedostot ja/tai kansioihin viedyt tiedostot
säilyvät kurssialueiden kopioinnissa.

1. Tiedostojen vieminen yksitellen kurssialueelle

Rullaa kurssialueella haluamassasi osiossa sivun alareunaan. Valitse oikeanpuoleinen
toimintolaatikko Pudota liitetiedostot tai selaa /Drop files to attach or browse.Pudota liitetiedostot tai selaa /Drop files to attach or browse.
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Kuten teksti sanoo, tiedostot voi raahata ja pudottaa hiirellä suoraan kurssialueelle, tai ne voi
etsiä tiedostonvalitsimen kautta. Tiedostonvalitsimen käyttö on opastettu kuvien lisäämisen
ohjeessa.

2. Tiedostojen vieminen kansioon

Kansion lisääminen kurssialueelle on ohjeistettu erillisessä ohjeessa.
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Kuvan lisääminen kurssialueelleKuvan lisääminen kurssialueelle
Kuvan voi lisätä kurssialueelle kahdella eri tavalla. Voit joko tuoda kuvan yksittäisenä tiedostona
tai tuoda sen osaksi tekstiä tekstieditorikentässä.

Tapa 1: Yksittäisen kuvan tuominen tiedostona

Etsi kohta, johon haluat lisätä kuvan. Rullaa sivun alas ja valitse kohta Pudota liitetiedostoja tai
Selaa.

Etsi kuva koneeltasi, klikkaa sitä ja paina Avaa (tai kaksoisklikkaa kuvaa).
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Kuva latautuu näkyviin alimmaksi valitsemassasi osiossa. Voit nyt siirtää sen nuolikuvakkeilla
mihin kohtaan haluat. Huomaathan, että kun tuot kuvan tiedostona, näkyviin tulee myös
tiedoston nimi otsikkona, kuten alla olevassa kuvassa, jossa tiedoston nimi on Penguins.
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Tapa 2: Kuvan lisääminen tekstieditorilla (Atto-editori)

Tuo kurssialueelle esim. Sivu- tai ohjeteksti-aineistotyyppi. Kuvan lisääminen onnistuu toki
myös osioiden kuvauskenttiin.

Avaa haluamasi aktiviteetti tai osion kuvan muokkaustilaan (aktiviteetit kynän kuvakkeesta ja
osion kuvaukset Muokkaa osiota-linkistä).

Editorinäkymässä klikkaa pientä kuvan kuvaketta editorin työkalurivin ylimmällä rivillä.

Etsi kuva tiedostoistasi valitsemalla Selaa arkistoa. Kuvan voi toki linkittää suoraan netistä
antamalla alkuperäisen kuvan URLin ylimpään osoitekenttään.
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Tiedostonvalitsin avautuu ponnahdusikkunaan. Valitse vasemmasta reunasta Lataa tiedosto ja
sen jälkeen paina Selaa.

Huom! jos haluat käyttää aiemmin Moodleen lataamiasi kuvia, voit kokeilla etsiä kuvia
vasemman reunavalikon kohdasta Viimeaikaiset tiedostot. Kyseiselle kurssialueelle jo ladatut
kuvat löytyvät puolestaan kohdasta Palvelimen tiedostot.
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Valitse kuva koneeltasi ja paina Avaa (tai kaksoisklikkaa tiedostoa).

Tämän jälkeen tiedostonvalitsimessa voi muokata kuvan tekijän nimitietoja. Oletuksena
Moodlen ehdottaa aina omaa nimeäsi. Vaihda se, jos kuvan tekijänä tai oikeuksien omistaja on
joku muu.

Valitse lisenssiValitse lisenssi-kohdassa vaihda kuvalle sen oikea lisenssi. Usein oletuksena oleva Kaikki
oikeudet pidätetään on sopiva, jos lataat itse ottamiasi kuvia. Jos sen sijaan lataan esim.
Pixabaysta tai muusta ilmaisesta kuvapankista ottamiasi kuvia, tekijän nimi pitäisi aina poistaa
ja lisenssiksi valita jokin CC-lisensseistä (tai Public domain). Jos et tiedä kuvan lisenssiä, valitse
Muu.

Lopuksi paina Lataa tämä tiedostoLataa tämä tiedosto.
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Lataamisen jälkeen säädä vielä kuvan asetukset. Jos kuva on iso etkä ole sitä muokannut
valmiiksi, kannattaa usein ainakin pienentää kokoa. Hyvä koko nettisivulla olevalle kuvalle on
leveys max 600 pikseliä. Kun muutat käsin joko kuvan leveys- tai pituustietoa ja klikkaat sen
jälkeen valkoista kohtaa, Moodle skaalaa molemmat mitat automaattisesti, jos pidät täpän
kohdassa Muuta automaattisesti.
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Jos et laita täppää kohtaan Kuvausta ei tarvita, sinun on annettava kuvalle otsikko. Kuva
kannattaa myös tasata vasempaan reunaan, varsinkin jos haluta kirjoittaa editorissa kuvan
viereen tekstiä.

Paina lopuksi Tallenna kuva, jolloin palaat editoriin ja voit jatkaa muita muokkauksia, esim.
tekstin lisäämistä. Kuvaa pääset uudelleen muokkaamaan klikkaamalla ensin kuvan aktiiviseksi
ja sen jälkeen taas kuvan kuvaketta editorin työkalurivillä.

Paina lopuksi Tallenna muutoksetTallenna muutokset.
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Tarkistathan lopuksi, miltä kuva näyttää mahdollisen tekstin kanssa kurssialueella.
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Viestintä kurssialueellaViestintä kurssialueella
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Sähköpostiviestin lähettäminen MoodlestaSähköpostiviestin lähettäminen Moodlesta
QuickmailillaQuickmaililla
Moodlen pikaviestit on tarkoitettu kahdenkeskiseen viestintään. Jos haluat massapostittaa
tiedotteen esimerkiksi omalle ryhmällesi, käytä joko kurssialueiden keskustelupalstoja tai
Quickmail-lohkoa. Quickmail-lohko ei ole oletuksena näkyvissä kurssialueilla, mutta
vastuuopettajan roolissa oleva voi tuoda sen näkyviin kurssin koontinäyttöön.

Quickmail-lohkon lisääminen kurssin koontinäyttöön

1. Navigoi kurssialueellasi Kurssin koontinäyttöön ja

2. klikkaa siellä muokkaa lohkoja.

Näkymän alaosassa on alasvetovalikko, jossa lukee Lisää lohkoja. Valitse valikosta Quickmail.
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Quickmail-lohko ilmestyy johonkin kohtaan kurssin koontinäyttösivulle.

Sähköpostiviestin lähettäminen

Klikkaa kurssin koontinäytössä Quickmailin kohtaa Kirjoita uusi sähköposti.

Page 81Page 81MoodleRooms - opettajan opas



1. Klikkaa joko yksittäiset opiskelijat tai kurssialueen ryhmät, joille haluat lähettää viestin. Toki
voit käyttää molempia tapoja. Useamman saat valittua kerralla pitämällä Ctrl-napin pohjassa.

2. Paina Lisää, jolloin valitsemasi henkilöt/ryhmät tallentuvat vastaanottajalistaan.

Rullaa alaspäin niin pääset kirjoittamaan viestin.

Aihe eli viestin otsikko on pakollinen. Viestikenttään voi kirjoittaa pidemmin. Jos haluat kopion
viestistä itsellesi, laita täppä Kyllä kohdassa vastaanota kopio. HUOM!. Tämä toiminto ei jostain
syystä aina toimi, mutta viesti menee kyllä vastaaottajille.

Paina lopuksi joko Lähetä (jos haluat lähettää) tai Tallenna luonnoksena (jos haluat palata
kirjoittamaan viestiä myöhemmin).
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Arviointikirja & arvioimisenArviointikirja & arvioimisen
yleisohjeetyleisohjeet

Page 83Page 83MoodleRooms - opettajan opas



Tehtävien arvioiminen aktiviteetissaTehtävien arvioiminen aktiviteetissa
Muita ohjeita, jotka liittyvät tähän teemaan:

• Video (1:27min): Edistynyt keskustleu -aktiviteetin arvioiminen

MoodleRoomsissa tehtäviä voi arvioida kahta eri reittiä. Aktiviteetista riippuu, onko näistä
käytettävissä molemmat vai ainoastaan jälkimmäinen:

A. Arvioiminen aktiviteetissaA. Arvioiminen aktiviteetissa

B. Arvioiminen arviointikirjassaB. Arvioiminen arviointikirjassa

Tässä ohjeistetaan aktiviteetissa arvioimisen yleisperiaatteet.

 Muita ohjeita, jotka liittyvät tähän teemaan:

• Video (1:27min): Edistynyt keskustelu -aktiviteetin arvioiminen

Aktiviteetit, joiden arvosanan tai pisteet saa siirtymäänAktiviteetit, joiden arvosanan tai pisteet saa siirtymään
automaattisesti arviointikirjaanautomaattisesti arviointikirjaan

Alla olevassa kuvassa vihreällä merkityt aktiviteetit tulevat automaattisesti näkyviin
arviointikirjaan, jos niissä asettaa arvioinnin päälle. Tällöin arvioinnin voi tehdä joko
aktiviteetissa opiskelijan suorituksen jälkeen tai arviointikirjassa.

Muiden aktiviteettien kohdalla arviointikirjaan täytyy luoda manuaalisesti uusi arviointikohde.
Niiden kohdalla arvioimisen voi tehdä vain arviointikirjassa.
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Arvioinnin asettaminen aktiviteetissaArvioinnin asettaminen aktiviteetissa

Jos aktiviteetti on sellainen, jonka saa näkymään arviointikirjassa, arviointi asetetaan aktiviteetin
asetuksista.

Asetussivu avautuu aina heti, kun aktiviteetti lisätään kurssialueelle (samalla sivulla annetaan
aktiviteetille mm. nimi, kuvaus yms.). Asetukset saa myös näkyviin avaamalla aktiviteetin,
avaamalla sitten oikealta ylhäältä ylläpitovalikon (alla 1)ylläpitovalikon (alla 1) ja valitsemalla Muokkaa asetuksia (2)Muokkaa asetuksia (2).

Aktiviteetin asetuksista löytyy kohta ArviointiArviointi.

Alla on esimerkki Tehtävä-aktiviteetin asetuksista, arviointi-kohta korostettuna. Pääpiirteittäin
samanlainen kohta löytyy myös muista aktiviteeteista, joissa arviointi onnistuu.
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Arviointi-kohdassa määritellään, millainen tieto opiskelijan suorituksesta tässä aktiviteetissa
viedään arviointikirjaan.

Suositusasetukset:

• Tyyppi = AsteikkoTyyppi = Asteikko, minkä jälkeen
• Asteikko = Hyväksytty / Täydennettävä / HylättyAsteikko = Hyväksytty / Täydennettävä / Hylätty TAI Numeraalinen arviointi / Numeral gradesNumeraalinen arviointi / Numeral grades

eli arvosana välillä 1-5. Numeraalisessa arvioinnissa ei ole kohtaa 0, joten hylättyä vastaa se,
että ei anna numeroa ollenkaan.

• Arviointimenetelmä,Arviointimenetelmä, Arvosanojen kategoriaArvosanojen kategoria ja HyväksymisrajaHyväksymisraja -kohdat voit jättää
oletusasetuksileen (Yksinkertainen, suora arviointi & Kategorioimaton & tyhjä)

Tehtävä-aktiviteetissa voi lisäksi määritellä, piilotetaanko opiskelijoiden nimet arviointeja
tehtäessä (suositus: Ei) ja halutaanko arviointiprosessia vaiheistaa esim. julkaisemalla arviot
kaikille opiskelijoille samanaikaisesti (suositus: Ei).

Kuvan alla tarkempi ohjeistus kustakin asetuskohdasta, jos tarpeen.

• TyyppiTyyppi-kohdassa voidaan valita, minkä tyyppisesti arviointi tehdään. Opiskelijan suoritus
arvioidaan tämän kohdan mukaisesti ja se tulee myös näkyviin arviointikirjaan.
• PisteetPisteet on tässä oletusasetuksena ja maksimiarvosanana 100, eli opiskelijalle annetaan

pisteet välillä 0-100. Joissain aktiviteeteissa (esim. tentti) arviointi tehdään aina pisteillä,
eikä sitä voi vaihtaa. Jos tentistä haluaa kuitenkin antaa arvosanan, sen voi antaa esim.
lisäämällä arviointikirjaan käsin arviointikohdan "Tentin arvosana", jonka voi antaa
manuaalisesti tentti-aktiviteetin pisteet huomioiden.

• AsteikkoAsteikko tuo valittaviksi etukäteen tehdyt asteikot. Kohdasta "Maksimiarvosana" ei näissä
kohdissa tarvitse välittää - se vaihtelee, koska jokaisella arvosanalla on MoodleRoomsissa
pistevastaavuus, mutta itse arvosanaan se ei vaikuta.
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• MaksimiarvosanaMaksimiarvosana on muutettavissa, jos käyttää pisteitä. Alin arvosana on aina 0. Jos käyttää
valmiita asteikkoja, tästä kohtasta ei tarvitse välittää: maksimiarvosanana näkyy tällöin
asteikon korkeimmalle arvosanalle annettu pistemäärä, jota ei voi muuttaa. Tässä vain tulee
näkyväksi se, että käytännössä jokaisella arvosanalla on Moodlessa oltava pistevastaavuus.

• ArviointimenetelmäArviointimenetelmä kannattaa lähtökohtaisesti pitää kohdassa Yksinkertainen, suora
arviointi. Järjestelmätasolle ja/tai kurssikohtaisesti on mahdollista tehdä arviointimatriiseja,
arviointifraaseja ja tarkistuslistoja, ja tästä ne saa otettua tähän aktiviteettiin käyttöön, jos
niin valitsee. Tällä hetkellä Diakissa ei ole käytössä näitä arviointimalleja Moodlessa.

• HyväksymisrajaHyväksymisraja määrittelee sen, millä pistemäärällä suoritus voidaan katsoa automaattisesti
suoritetuksi ja minkä pistemäärän yli menevät tulokset näkyvät arviointikirjassa
automaattisesti vihreällä ja alle jäävät punaisella värillä. Tämä on hyödyllinen jos esim.
halutaan, että aktiviteetista tulee saada vähintään puolet pisteistä suoritusta varten ja sen
alle jäävät pääsevät automaattisesti uusintatenttiin muiden päästessä seuraavaan
tehtävään. Tämä tarkoittaa siis jo varsin pitkälle vietyä automatisointia kurssisuoritusten
arvioinnissa.

Palautusten näkeminenPalautusten näkeminen

Kaikissa aktiviteeteissa palautusten tai suoritusten näkemisen logiikka on pääpiirteittäin sama,
mistä alla kaksi esimerkkiä:

1. Kurssialueella aktiviteetti kertoo opettajalle, moniko aktiviteetin on tehnyt.
2. Tarkemman näkymän palautuksista näkee klikkaamalla aktiviteetin auki sen nimestä.
3. Aktiviteetin avaamisen jälkeen näkee palautuksia koskevat perustiedot ja napin, jolla pääsee

katsomaan suorituksia / palautuksia. Aktiviteetista riippuen näkyvissä voi olla muutakin
(esim. tentti-aktiviteetissa Tee tentti nyt -napista pääsee tekemään tentin ja siten
testaamaan, miltä tentti opiskelijan silmin näyttää).

4. Kuva koontisivusta, jossa näkyy opiskelijoiden suoritukset / palautukset.
5. Jos aktiviteetti on suunniteltu manuaalisesti arvioitavaksi, pääsee opettaja aktiviteetissa

tekemään arviot. Mm. tehtävä-aktiviteetissa käytössä olevaan arviointisivuun opastetaan
seuraavaksi. (Tentti-aktiviteetti on suunniteltu lähtökohtaisesti toimimaan monivalinta- ja
täyttötehtävin siten, että tehtävistä saa pisteet automaattisesti. Siksi siihen ei kuulu erillistä
Arviointi-nappia, mutta mahdollisia essee-vastauksia pääsee tarkastelemaan koontisivulta
kohdasta "Tarkastele suoritusta".)

Tentti-aktiviteetti:Tentti-aktiviteetti:
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Tehtävä-aktiviteetti:Tehtävä-aktiviteetti:
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Tehtävä-palautusten arvioiminenTehtävä-palautusten arvioiminen

Kun opettaja on painanut Arviointi-nappia tehtävä-aktiviteetissa (kuvassa yllä, keskellä (5)), hän
pääsee tarkastelemaan palautuksia annotaatio-sivulle. Annettu arvosana ja sanallinen palaute
näkyvät myös arviointikirjassa.

Arviointi tehdään seuraavasti:

• Anna arvosana pudotusvalikosta kohdassa Arviointi: (alla 1)Arviointi: (alla 1). Voit antaa sen asteikon
mukaisen arvosanan, kuin minkä olet valinnut arviointiasteikoksi aktiviteetin asetuksista.

• Anna sanallinen palaute kohdassa Palaute (2)Palaute (2). Palaute-kohdan tulee olla aktiviteetin
asetuksisa valittuna yhdeksi palautemuodoksi.

• Muista painaa Tallenna muutokset (3)Tallenna muutokset (3) alareunasta. Jos sinulla on ruksi kohdassa "ilmoita
opiskelijalle", opiskelija saa tehdystä arvioinnista viestin.

• Vaihda seuraavaan opiskelijaan yläkulman navigointinuolista (4)yläkulman navigointinuolista (4) (nuoli alas näyttää
nimilistan).

Kun olet tehnyt arviot ja painanut jokaisen kohdalla "Tallenna muutokset", voit poistua
ikkunasta vasemman yläkulman linkeistä tai sulkea ikkunan. Arviot ovat tallentuneet
järjestelmään.

Muita toimintoja tässä näkymässä, joita voi halutessaan hyödyntää:

6. Linkki, josta voit tallentaa opiskelijan työn tietokoneelle - esim. jos annotointinäkymä
vasemmalla ei toimi, mitä joskus tapahtuu.
7. Työkalut, joilla voit vaihtaa näkemääsi sivua opiskelijan työstä ja tehdä työhön merkintöjä.
8. Linkit kurssialueen etusivulle ja tehtävä-aktiviteettiin.
9. Nollaa-nappi alareunassa, palauttaa arviointisivun siihen tilaan, jossa näkyvissä ovat vain
viimeksi tallennetut muutokset.
10. Mahdollisuus säätää näkymää: kuinka iso osa sivusta on jaettu annotointi-ikkunalle ja
arviointi-palkille.
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Arvioiminen arviointikirjassaArvioiminen arviointikirjassa
MoodleRoomsissa tehtäviä voi arvioida kahta eri reittiä. Aktiviteetista riippuu, onko näistä
käytettävissä molemmat vai ainoastaan jälkimmäinen:

A. Arvioiminen aktiviteetissaA. Arvioiminen aktiviteetissa

B. Arvioiminen arviointikirjassaB. Arvioiminen arviointikirjassa

Tässä ohjeistetaan arviointikirjassa arvioimisen yleisperiaatteet.

Arviointikirjaan meneminenArviointikirjaan meneminen

Mene kurssialueen yläosassa kohtaan Kurssityökalut.

Mene sitten kohtaan Arviointikirja
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Arviointikirjan välilehdetArviointikirjan välilehdet

Arviointikirjassa on useita eri välilehtiä. Ylempi rivi (Näkymä / Asetukset / Asteikot / Kirjamet /
Tuo / Vie) kertoo, minkä aiheen välilehdet ovat näkyvissä. Alla olevassa kuvassa ovat näkyvissä
Näkymä-aiheen välilehdet (Arvioijan raportti / Arvosanahistoria / Yleisraportti / Yksittäinen
näkymä / Käyttäjän raportti).

Opettajalle arviointityössä näistä tärkeimpiä ovat:

1. Yksittäinen näkymä:Yksittäinen näkymä: Aktiviteettien arvioinnit on usein helpointa tehdä tällä välilehdellä.Aktiviteettien arvioinnit on usein helpointa tehdä tällä välilehdellä. Sille
saa auki joko yhden aktiviteetin kaikki arviot tai yhden opiskelijan kaikki aktiviteetit.

2. Arvioijan raporttiArvioijan raportti: Millaisen arvosanan tai pisteet kukin opiskelija kaikki opiskelijat ovat
saaneet kaikista tehtävistä. HuomaaHuomaa, että ikkunassa näkyvä taulukko on MoodleRoomsissa
vieritettävissä paitsi ylhäältä alas, usein myös vasemmalta oikealle.

3. AsetuksetAsetukset-aiheen ensimmäinen välilehti: Tässä voi lisätä manuaalisesti arviointikohteita.
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Arviointikirja: Arviointien tekeminen Yksittäinen näkymä -Arviointikirja: Arviointien tekeminen Yksittäinen näkymä -
välilehdellävälilehdellä

Yksittäinen näkymä -välilehdellä paina Valitse arviointikohdeValitse arviointikohde ja valitse aktiviteetti, jonka
suorituksia haluat arvioida.

Alla olevassa kuvassa arviointikohteeksi on valittu Tehtävä-aktiviteetilla toteutettu
Esseenpalautustehtävä. Kirsi Kirpakan työlle on jo annettu arvosana ja palaute aktiviteetissa,
mutta muille ei.

Arviointikirjassa tehdyt arviot ylittävät aina aktiviteetissa tehdyt.Arviointikirjassa tehdyt arviot ylittävät aina aktiviteetissa tehdyt. Voin siis tässä muuttaa kaikkia
arvosanoja. Jos arviointikirjassa on annettu eri arvosana kuin aktiviteetissa, tulee siitä
opiskelijalle aktiviteettiin tiedoksi teksti.

Arviointi tässä tapahtuu seuraavasti (vaiheet A-):
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A. Valitse opiskelijat, joille haluat tehdä arvion. Tähän kaksi suositeltua tapaa:

(1 alla)(1 alla) Valitse arvioitavat opiskelijat yksittäin
(2)(2) Valitse kaikki opiskelijat kerralla (Kaikki)

Kuvassa alla on klikattu muokattavaksi muut, paitsi Kari (1)(1).

Arvosana valitaan kullekin liukuvalikosta (2)(2) ja kirjoitetaan Palaute-sarakkeeseen sanalliset asiat
(3)(3). Palaute-tekstiruutu on tässä hyvin pieni, mutta kaikki siihen kirjoitettu teksti tulee selkeänä
opiskelijalle näkyviin.

Kun olen antanut haluamani arvosanat, painan oikealta ylhäältä TallennaTallenna (4)(4), tai muutokset
eivät tallennu järjestelmään. Tallentamisen jälkeen arvosanat ovat lähtökohtaisesti näkyvissä
myös opiskelijoille.
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Arviointikohteen lisääminen arviointikirjaanArviointikohteen lisääminen arviointikirjaan

Aktiviteetit, joita varten arviointikirjaan täytyy tehdäAktiviteetit, joita varten arviointikirjaan täytyy tehdä
manuaalisesti uusi arviointikohdemanuaalisesti uusi arviointikohde

Alla olevassa kuvassa muita paitsi vihreällä merkittyjä aktiviteetteja varten täytyy tehdä
arviointikirjaan manuaalisesti oma arviointikohtansa. Jos esim. Wiki-aktiviteetissa työskentelystä
haluaa antaa opiskelijalle arvosanan, täytyy sitä varten lisätä uusi arviointikohde.

Käytännössä arviointikohteiksi voi lisätä minkä tahansa kuvauksen, joten se voi olla mitäKäytännössä arviointikohteiksi voi lisätä minkä tahansa kuvauksen, joten se voi olla mitä
tahansa arvioitua toimintaatahansa arvioitua toimintaa. Arvioitavan kohdan nimi voi olla esim. "Aktiivisuus luennolla" yms.

Vihreällä merkityt tulevat automaattisesti näkyviin arviointikirjaan, jos niissä asettaa arvioinnin
päälle. Tällöin arvioinnin voi tehdä joko aktiviteetissa opiskelijan suorituksen jälkeen tai
arviointikirjassa.

Arviointikohteen lisääminen manuaalisestiArviointikohteen lisääminen manuaalisesti

Avaa arviointikirja (kurssialueella Kurssityökalut ja sieltä Arviointikirja) ja valitse arviointikirjassa
Asetukset (1)Asetukset (1).

Arviointikohteen pääset lisäämään kohdasta Lisää arviointikohde (2)Lisää arviointikohde (2).
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Uudelle arviointikohteelle täytyy määrittää ainakin seuraavat:

• Kohteen nimi (1):Kohteen nimi (1): Millä nimellä kohde näkyy arviointikirjassa opettajille ja opiskelijoille.
• Arviointityyppi (2)Arviointityyppi (2): Valitse pudotusvalikosta, mitä asteikkoa käytät arvioinnissa:

- Arvo: arvioidaan pisteillä
- Asteikko: arvosana annetaan kohtaan Asteikko (3)Asteikko (3) valitun asteikon mukaisesti (esim.:
Hyväksytty / Täydennettävä / Hylätty tai Numeraalinen arviointi).
- Teksti: opettajan kirjoittama teksti.

Muista kohdista ei tarvi välittää, eli voit painaa Tallenna muutoksetTallenna muutokset. Kohdasta Näytä lisää...Näytä lisää...
painamalla voi löytää vielä lisää asetuksia, mutta yleensä ne eivät ole tarpeen.
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Tallentamisen jälkeen arviointikohde näkyy opiskelijoille arviointikirjassa yhtenä
arviointikohtana. Kyseisen kohdan voi arvioida kullekin opiskelijalle arviointikirjassa.
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Tehtävä-aktiviteettiTehtävä-aktiviteetti
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Mihin Tehtävä-aktiviteettia käytetään?Mihin Tehtävä-aktiviteettia käytetään?

Tehtävä-aktiviteetti (englanniksi Assignment) on tarkoitettu kirjallisten töiden palauttamiseen
opettajan arvioitavaksi. Opettaja voi myös annotoida eli kirjata palautekommentteja suoraan
opiskelijan Tehtävä-aktiviteettiin palauttamaan tiedostoon. Tehtävä-aktiviteetin saa näkyviin
kurssialueen arviointikirjaan, eli siihen voi asettaa arvioinniksi joko pisteet tai haluamansa
arvosana-asteikon. Arvioidessaan palautettuja töitä opettaja merkitsee pistemäärän tai asteikon
mukaisen arvosanan työlle. Tämän lisäksi opettaja voi antaa kirjallista palautetta tai vaikkapa
tallentaa opiskelijan kuunneltavaksi äänipalautteen erillisenä tiedostona.

Tehtävä-aktiviteettiin palautetaan siis yksi tai useampi tiedosto, joka voi olla Word-dokumentti,
pdf-tiedosto, PPTX-esitys tai vaikkapa valokuvatiedosto. Jos opettaja antaa mahdollisuuden
tehdä tuotoksen jollain verkossa olevalla työkalulla, työn palautuksen voi pyytää linkkinä. Linkin
palauttamista varten kannattaa aina asettaa Tehtävä-aktiviteetissa palautuksen muoto-
valikossa verkkotekstikenttä päälle.

Tehtävä-aktiviteetti toimii myös ryhmätyön palautuskanavana, mutta tällöin täytyy muistaa
tehdä valinnat kohdassa Ryhmäpalautuksen asetukset. Näiden asetusten lisäksi opiskelijat
täytyy kurssialueella jakaa ryhmiin. Vain ryhmäjaon tekemällä tehtävä voidana palauttaa siten,
että palautettu tiedosto ja opettajan antama palaute ja arvosana ovat näkyvissä kaikille ryhmän
jäsenille.

Ole tarkkana näissä!Ole tarkkana näissä!

Ryhmämoodi-asetus tehtävä-aktiviteetin asetuksissa ei itsessään muuta tehtävää
ryhmäpalautusmuotoon. Ryhmämoodin käyttö tehtävä-aktiviteetin yhteydessä on siis
yleensä turhaa. Ainoastaan, jos kurssialueella on kymmenittäin opiskelijoita ja useampi
opettaja arvioi tiettyjen opiskelijoiden työt, opiskelijat voi jakaa ryhmiin tai ryhmittelyyn esim.
Oili Opettajan arvioitavat. Näin tehtävän ollessa ryhmämoodissa Oili Opettaja saa helposti
seulottua palautusten joukosta ns. omat arvioitavat.

Tehtävä-aktiviteetti EI SOVELLU opiskelijatöiden jakamiseen kaikille näkyväksi. Jos opettaja
haluaa, että palautetut työt ovat kaikkien kurssin opiskelijoiden luettavissa/katsottavissa ja/
tai kommentoitavissa, täytyy harkinnan mukaan käyttää lisäksi esim. Kansio-, Keskustelualue-
tai Wiki-aktiviteetteja.
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Tehtävä-aktiviteetin lisääminen kurssialueelleTehtävä-aktiviteetin lisääminen kurssialueelle
Tehtävä-aktiviteetti lisätään ensin haluttuun kohtaa kurssialueella kunkin osion alaosasta
laatikosta Lisää oppimisaktiviteetti tai aineisto.Lisää oppimisaktiviteetti tai aineisto.

Valitse aktiviteettilistasta kohta Tehtävä. tehtävä-aktiviteetin tunnistaa sinisestä kuvakkeesta ja
kurssialueelle luodun tehtävän tunnusväri Snap-teemassa on sininen. Paina täpän merkittyäsi
Lisää, niin pääset säätämään tehtävän asetuksia.

Ensin tehtävä nimetään ja sitten kirjoitetaan kuvaus ja säädetään asetukset. Asetuksia voi
muokata myös jälkikäteen.
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Tehtävä-aktiviteetti tulee näkyville kurssialueelle, kun painat lopuksi Tallenna ja palaa kurssille.

Kurssialueella oleva tehtäväaktiviteetti kannattaa asettaa luonnos-tilaan, jos sen muokkaus on
kesken tai asetuksia täytyy vielä säätää ennen tehtävän julkaisemista. Piilottaminen (ja
uudelleen näkyviin tuominen) tapahtuu aktiviteetin alaosassa olevasta kolmen pisteen
kuvakkeesta. Samasto kohdasta aktiviteetin voi myös kopioida ja poistaa.
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Nuolen kuvakkeesta aktiviteetin paikkaa voi muuttaa kurssialueella. Kynän kuvakkeesta pääset
muokkaamaan tehtäväaktiviteetin asetuksia.

..
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Tehtävä-aktiviteetin asetukset: ajastaminenTehtävä-aktiviteetin asetukset: ajastaminen
Kun tehtävä-aktiviteetti on opiskelijalle näkyvissä kurssialueelle, se on normaalisti aina
klikattavissa auki ja luettavissa sekä heti palautettavissa. Mikäli sallit tehtävänkuvauksen
näkymisen aina, opiskelija pääsee siis lukemaan tehtävänannon vaikka olisit ajastanut
tehtävälle varsinaisen palautusajankohdan myöhäisemmäksi.

Jos haluat ajastaa tehtävän siten, että se se on luettavissa ja palautettavissa vasta tiettynä
päivänä ja tiettyyn kellonaikaan, ota täppä pois kohdasta Näytä aina tehtävänkuvausNäytä aina tehtävänkuvaus. Jos taas
haluat sallia tehtävän tarkastelun ennen kuin se on mahdollista palauttaa, jätä täppä
paikoilleen.

Mikäli otat käyttöön tehtävän ajastuksen, se siis tarkoittaa sitä, että opiskelijalla on näkyvissä
Lisää palautus-painike vasta tiettynä ajankohtana tai vain tiettyyn ajankohtaan asti. Kun
opiskelija klikkaa tehtävän auki, koontinäkymä kertoo milloin tehtävän palauttaminen on
aikaisintaan mahdollista ja milloin tehtävä on viimeistään palautettava. Kurssialueella
aktiviteetin alareunassa sekä Omat kurssit-etusivulla aktiviteettien pikalinkeissä opiskelijalle on
näkyvissä olennaisena tietona vain tehtävän deadline.

Ajastuksella voit estää myöhässä tulevia palautuksia ja toisaalta säädellä sitä, milloin opiskelija
saa tiedon tehtävästä. Jos ajoitusta ei ota käyttöön, palautus on aina mahdollista mutta se ei
tule opiskelijalle Omat kurssit-sivun pikalinkkeihin lainkaan näkyviin.

Ylläolevassa kuvassa näkyvät aikakentät säätävät seuraavia asioita:

Palautettavissa alkaen:Palautettavissa alkaen: tästä päivämäärästä ja kellonajasta lähtien opiskelijalla on näkyvissä
Lisaa palautus-nappi.
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Palautettava viimeistäänPalautettava viimeistään: tämä päivämäärä/kellonaika näkyy opiskelijalle tehtävän takarajana,
jonka jälkeen palautetut työt saavat "palautettu myöhässä"-leiman ja ne näkyvät opettajan
arviointinäkymässä punaisella.

Jos otat käyttöön vain nämä kaksi aikaleimaa, opiskelijan on siis edelleen mahdollista palauttaa
tehtävä.

Ehdoton takaraja palautukselleEhdoton takaraja palautukselle: tämän päivämäärän/kellonajan jälkeen opiskelijan näkymästä
häviää Lisää palautus-painike pois näkyvistä, eikä työn palauttaminen ole enää mahdollista.
Yksinkertaisinta ja helpointa on säätää kaksi alinta aikaleimaa samoille päivämäärille/
kellonajoille, jos ei halua sallia lainkaan myöhästyneitä palautuksia.
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Tehtävä-aktiviteetin asetukset: ryhmäpalautusTehtävä-aktiviteetin asetukset: ryhmäpalautus
Tehtävä-aktiviteetti on oletuksen AINA yksilötehtävä. Jos haluat tehtävän olevan ryhmässä
palautettava (siten että yksi palautettu työ ja siitä annettu arvosana näkyy kaikilla saman
pienryhmän opiskelijoilla), sinun on opettajana asetettava tehtävä ryhmäpalautusmuotoon.

Ryhmäpalautus säädetään tehtävän asetuksista, oikean puoleisesta valikosta löytyvän otsikon
Ryhmäpalautuksen asetukseRyhmäpalautuksen asetukset alta.

Valitse alasvetovalikosta Opiskelijat palauttavat ryhmätöitäOpiskelijat palauttavat ryhmätöitä --> KylläKyllä. Tämä aktivoi kaikki
alemmat alasvetovalikot.

Valikko Opiskelijan pitää olla ryhmän jäsen voidakseen palauttaaOpiskelijan pitää olla ryhmän jäsen voidakseen palauttaa --> KylläKyllä. Tämän myötä ne
opiskelijat, jotka eivät kuulu mihinkään ryhmään tai kuuluvat useisiin ryhmiin, eivät voi tehdä
palautusta. Ilman tätä asetusta opiskelijat ilman ryhmää lasketaan yhdeksi ryhmäksi, eli yhden
ryhmättömän opiskelijan palauttama työ katsotaan jokaisen ryhmättömän palauttamaksi, mikä
usein tuottaa sekaannuksia.

 Jos osa opiskelijoista palauttaa työnsä ryhmissä ja osa yksinJos osa opiskelijoista palauttaa työnsä ryhmissä ja osa yksin, on se mahdollista
kahdella tavalla:

1. Yksin palauttaville tehdään kullekin oma ryhmä, jossa hän on ainut jäsen.

2. Ryhmäpalautuksille on yksi Tehtävä-aktiviteetti ja yksin palauttaville toinen.
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Ryhmätyöt palautetaan toiseen ja yksilöiden toiseen. Nämä tehtävä-aktiviteetit voivat
olla muuten identtisiä, mutta toisessa "Opiskelijat palauttavat ryhmätöitä" -kohtaan on
asetettu "Ei", jolloin opiskelijat voivat tehdä siihen yksilöpalautuksensa. Kopion
aktiviteetista saa kurssialueella aktiviteetin alareunassa olevista kolmesta pisteestä
avautuvasta valikosta.

Valikko Kaikkien ryhmäläisten on palautettavaKaikkien ryhmäläisten on palautettava on oletuksena EiEi. Jos säädät sen Kyllä-
asetukseen, kaikkien tietyn pienryhmän jäsenten pitää palauttaa ryhmän (sama) työ itse. Tällöin
pienryhmäläisillä on näkyvissä jokaisen palauttama versio. Suositeltavaa on, että tämä asetus
jätetään Ei-muotoon, ja jos opettajan tarvitsee varmistua siitä, että ryhmässä ei ole
epähuomiossa tai vahingossa vapaamatkustajia, kannattaa palata oikean reunan
asetusvalikossa askel ylemmäs kohtaan Palautuksen asetuksetPalautuksen asetukset.

Jos haluat pienryhmäläisiltä "kuittauksen" osallistumisesta ryhmätyöhön, vaihda asetukseksi
Kyllä valikossa Vaadi, että opiskelijat hyväksyvät vakuutuksen oman työn osuudesta.Vaadi, että opiskelijat hyväksyvät vakuutuksen oman työn osuudesta.

 HUOM! Näiden asetusten lisäksi kurssialueella täytyy olla luotuna pienryhmät
Ryhmänhallinnassa, ja myös opiskelijat on lisättävä ryhmiiin jäseniksi. Muuten
ryhmäpalautus ei toimi oikein. Katso erillinen ohje ryhmien asettamisesta.

Ryhmäpalautus ei toimi näistä asetuksista huolimatta oikein myöskään silloin, jos
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opiskelija on kurssialueella jäsenenä useammassa kuin yhdessä ryhmässä. Jos haluat
käyttää opintojaksolla vaihtuvia pienryhmiä ja samaan aikaan (useampia) palautettavia
ryhmätehtäviä, sinun tulee käyttää ryhmäjaon lisäksi ryhmittelyjä sekä mahdollisesti
Pääsyn rajoitus-toimintoa. Ota tällaisissa tapauksissa yhteyttä
opetusteknologiahenkilöstöön.

Muista aina asetuksia säätäessäsi tai muuttaessasi rullataMuista aina asetuksia säätäessäsi tai muuttaessasi rullata
lopuksi alas ja painaa Tallenna ja palaa kurssillelopuksi alas ja painaa Tallenna ja palaa kurssille
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Tehtävä-aktiviteetin asetukset: palautus- jaTehtävä-aktiviteetin asetukset: palautus- ja
palautemuodotpalautemuodot
Tehtävänannossasi tulisi olla määriteltynä se, missä muodossa tehtävä palautetaan. Tehtävä-
aktiviteetti on ensisijaisesti suunniteltu kirjallisten töiden palautukseen, joten luontevimmin
tehtävään palautetaan yksi tai useampi tiedosto. Tiedostomuotoa ei voi rajoittaa, ainoastaan
palautettavien tiedostojen määrää ja kokoa.

Avaa tehtävän asetukset muokkausnäkymään ja valitse aikakenttien alapuolelta haluamasi
palautusmuodot.

Verkkotekstikenttä kannattaa täpätä päälle silloin, kun opiskelijat palauttavat esim. linkin
tiedostoon tai tuotokseen, joka sijaitsee jossain pilvipalvelussa tai avoimella nettisivulla.
Opiskelijat voivat siis palauttaa verkkotekstikentän avulla tuotoksena esimerkin linkin
videotiedostoon, blogiin tai verkossa olevaan posteriin. Verkkotekstikenttään voi kirjoittaa
myös tekstiä, jos tehtävä on pohdiskeleva kirjoitus, jossa ei ole tarpeen noudattaa erillisiä
kirjallisen työn ohjeita.

Huomioithan, että verkkotekstikenttää voi käyttää myös palautteenantoon, kommentointiin ja
oman työn itsearviointiin. Verkkotekstikenttään kirjoitettavan tekstin sanamäärää voi rajoittaa
kohdassa Sanamäärän ylärajaSanamäärän yläraja.

Opiskelijat eivät voi palauttaa tehtävä-aktiviteettiin kovinkaan suuria tiedostoja. Suurin
lähetyskoko-valikosta voi valita pienemmänkin tiedostokoon, mutta oletuksena on suurin
sallittu tiedostokoko 20 Mt. Monet tekstinkäsittelydokumentit, pdf-tiedostot sekä äänitallenteet
alittavat ainakin tämän rajan. Sen sijaan videotiedostot ovat helposti monen kymmenen
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megatavun kokoisia, eikä niiden lataamista Moodleen suositella. Videotuotokset tulisi aina
palauttaa linkkinä.

PalautemuodotPalautemuodot

Palautusmuodot koskevat opiskelijan tallentamia dokumentteja; sen sijaan oikean reunan
valikossa kohta PalautemuodotPalautemuodot antaa mahdollisuuden säätää palautteen antamisen tavat.

Täppäämällä Palaute-kohdan aktiiviseksi avautuu myös valikko Anna palaute opiskelijan
tekstiin.

Palaute:Palaute: aktivoi tehtävän tarkistusnäkymässä avoimen tekstikentän, johon opettaja voi kirjoittaa
kirjallista palautetta. Tämä palautekenttä tulee näkyviin myös arviointikirjaan.

Palautetiedostot:Palautetiedostot: Aktivoimalla tämän valinnan opettaja voi sallia itselleen mahdollisuuden lisätä
erillisiä palautetiedostoja opiskelijan nähtäväksi,. Esimerkiksi opettaja voi ladata erillisen
äänipalautetiedoston tai pidemmän kirjallisen palautteen tekstidokumenttina.

Arviointitiedosto:Arviointitiedosto: Tämän asetuksen avulla opettaja voi sallia arviointien viennin erilliseksi
tiedostoksi. Hän voi myös tuoda saman tiedoston avulla kerralla useamman opiskelijan
arvioinnit suoraan kurssin arviointikirjaan. Normaalisti tälle asetukselle ja toiminnolle ei ole
juuri käyttöä, mutta erittäin laajoilla massakursseilla valtavien opiskelijamäärien kanssa
toiminnosta voi olla hyötyä.

Anna palaute opiskelijan tekstiin:Anna palaute opiskelijan tekstiin: Jos asetukseksi laittaa Kyllä, tämä mahdollistaa sen, että
Moodle kääntää opiskelijan palauttaman .docx-tiedoston pdf-tiedostoksi, johon opettaja voi
tehdä ja tallentaa suoraan kommentteja ja merkintöjä Moodlen sisäisellä annotointityökalulla.
Katso erillinen ohje.
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 Käytä aina Palaute-kenttää palautteen antamiseen! Kommentti-kenttä on tarkoitettu
lyhyisiin kommentteihin, jotka liittyvät esim. työn palautuksen prosesssiin. Palaute-
kenttä näkyy opiskelijalle paitsi tehtävää auki klikatessa, myös kurssin arviointikirjassa.
Kommentti-kenttä sen sijaan näkyy opiskelijalle vain tehtäväaktiviteetissa, ja sielläkin
se on hieman piilossa. Palaute-kenttää käyttämällä opiskelija saa myös Omat kurssit-
sivulle pikalinkin, joka kertoo, että oppimistehtävä on arviointi ja siitä on annettu
sanallista palautetta. Kommenttityökalu ei tällaista ilmoitusta anna.
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Tehtävä-aktiviteetin asetukset: arviointiasteikotTehtävä-aktiviteetin asetukset: arviointiasteikot

 HUOM! Tehtävän arviointimuotoa (pisteet/asteikko/ei arviointia) ei voi muuttaa, jos
yksikin palautettu tehtävä on jo arvioitu! Tarkista nämä asetukset hyvissä ajoin ennen
tehtävän avaamista!

Tehtävä-aktiviteetin arviointityyppi on oletuksena Pisteet. Jos haluat käyttää asteikkoa 1-5 tai
esimerkiksi hylätty-täydennettävä-hylätty, asetukset täytyy muuttaa käsin.

Avaa tehtävä muokkaustilaan. Valitse tehtävän muokkausnäkymässä oikean reunan
asetusvalikosta kohta Arviointi.

Kun vaihdat Tyyppi-valikossa Pisteiden tilalle Asteikko, alla oleva alasvetovalikko aktivoituu.

Diakin vakioasteikotDiakin vakioasteikot

Asteikko-valikossa on valittavana 4 vakioasteikkoa:

1) Hyväksytty-Täydennettävä-Hylätty
2) Numeraalinen arviointi/Numeral grades, joka noudattaa Diakin perusasteikko 1-5
3) Pass/Fail, joka on tarkoitettu englanninkielisille opintojaksoille
4) Suoritusmerkintä, jolla voi antaa merkinnän Ei suoritettu tai suoritettu.
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Kun käytät jotain vakioasteikkoa, järjestelmä asettaa automaattisesti asteikossa olevien arvojen
mukaan maksimiarvosanan. Esimerkiksi numeraalisen arvioinnin asteikossa maksimiarvosana
on 5, ja Hyväksytty-Täydennettävä-Hylätty-asteikossa laskennallinen maksimiarvosana on 3.

Sen sijaan opettaja voi itse asettaa hyväksymisrajan (kuvassa alla rajattu keltaisella). Jos
tehtävän arvointiasteikkona käytetään numeraalista asteikkoa 1-5, hyväksymisrajaksi kannattaa
asettaa 1. Näin kaikki arvioidut tehtävät, jotka ovat saaneet vähintään arvosanan 1, näkyvät
opettajalle arviointikirjassa vihreällä tehtävän hyväksymisen merkiksi.

Arvioinnin tyypiksityypiksi voi valita alasvetovalikossa myös Ei arviointia, jolloin tehtävä ei tule näkyviin
kurssin arviointikirjaan. Useimmiten kannattaa kuitenkin laittaa arviointi päälle ja ottaa
käyttöön jokin vakioasteikoista. Joka tapauksessa oletuksena oleva tyyppi Pisteet suositellaan
aina vaihtamaan pois, muuten järjestelmä käyttää oletuspisteskaalaa 1-100. Tällä skaalalla voi
toki myös itse määrittää maksimiarvosanaksi 5, mutta 1-100 asteikkoskaala näkyy edelleen
arviointikirjassa, ja se voi hämmentää opiskelijoita. Arviointiasteikkoja voi myös luoda
kurssikohtaisesti itse.

Arviointiprosessin vaiheistaminenArviointiprosessin vaiheistaminen

Tehtävän asetuksessa Arviointi-valikossa on myös kohta arviointiprosessin vaiheistaminen, joka
on oletuksena tilassa EI. Vaiheistaminen voi olla käyttökelpoista vaikkapa opinnäytetyön
palautuksen prosessissa, jolloin opettaja julkaisee ja opiskelija saa lopullisen tehtävän
arvosanan vasta tehtyjen korjausten ja uuden version palautuksen jälkeen.

HUOM! Arvioijat voi nimetä vasta kun arviointiprosessin vaiheistaminen on otettu käyttöön (eli
valinta muodossa Kyllä). Näin esimerkiksi opinnäytetyön palautuksessa voidana kullekin
opiskelijalle määrätä tietty opettaja, joka tarkistaa ja arvioi palautetun työn.
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Tehtävänpalautuksen arvioinnin yleisnäkymäTehtävänpalautuksen arvioinnin yleisnäkymä
Kun opiskelija on palauttanut kirjallisen työn Tehtävä-aktiviteetissa, Moodle oletuksena lähettää
siitä ilmoituksen opettajan sähköpostiin. Lisäksi Moodlen kirjautumisen jälkeen opettaja pääse
arvoimaan palautettuja töitä suoraan Omat kurssit etusivulta, Arvioinnit-pikalinkeistä.

Arviointia tehdessään kannattaa tosin yleensä navigoida kyseiselle kurssialueelle ja etsiä sieltä
tehtävä-aktiviteetti, jossa palautukset ovat. Vastuuopettajan roolissa olevalle kurssin osion
sivulla kyseisen tehtävän kohdalla on heti nähtävissä, montako palautusta tehtävään on tullut
(esim. 2/20), ja montako tehtävää opettajalla on arvioimatta. Klikkaamalla ilmoituslinkkiä
(kuvassa alla esimerkkinä) opettaja pääsee suoraan kyseisen tehtävän arviointinäkymään.

Tämän jälkeen avautuu taulukkomainen näkymä, jossa näkyy jokaisen opiskelijan tiedot omalla
rivillään. Näkymässä voit piilottaa miinusmerkistä haluamasi sarakkeet. Oletuksena järjestelmä
näyttää vain tietyn määrän opiskelijoita per sivu, mutta tätä asetusta voi muuttaa sivun
alareunasta.
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Kuvassa vihreällä pohjalla oleva teksti Lähetetty hyväksyttäväksiLähetetty hyväksyttäväksi kertoo heti, että tehtävä vaatii
arviointia. Keltaisella rajatussa kohdassa on verkkotekstikentän sisältö, ja jos tehtävässä on
pyydetty linkkipalautusta, itsearviointia tai kommentteja, ne näkyvät tässä kohdassa. Palautetun
tiedoston voi klikata auki tiedostolinkistä sarakkeessa Tiedostojen palautusTiedostojen palautus.

Nopeimmin arvioinnin voi tehdä painamalla kuvassa näkyvää Arviointi-painiketta. Jos arviointi
on jo aiemmin tehty, painikkeen alapuolella on näkyvissä arvosana (eli saatu pistemäärä tai
asteikon mukainen arvosana). Jos arviointia ei ole vielä tehty, kohdassa on viiva. Jos opiskelija ei
ole palauttanut tehtävää tai jos palautus on myöhässä, Arviointivaihe-sarakkeessa on tästä
maininta ja mennyt takaraja ilmoitetaan punaisella.
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Jos tehtävässä on määritelty Ryhmäpalautuksen asetukset, ja kurssialueella on opiskelijat jaettu
ryhmiin, opiskelijan ryhmän nimi näkyy sarakkeessa Ryhmä. Jos opiskelija ei ole minlään
ryhmän jäsen, kyseisessä sarakkeessa on tästä huomautus. Huomaathan, että ryhmän
puuttuminen saattaa vaikeuttaa opiskelijan tehtävän palauttamista, jos se ei ole sallittu ilman
ryhmää.

Nopea arviointiNopea arviointi

Jos haluat arvioida kaikki opiskelijat kerralla taulukkonäkymässä, rullaa sivun alas ja 1) laita
täppä kohtaan Nopea arviointi. Tämä aktivoi Arviointi-painikkeen alapuolelle 2) alla olevassa
kuvassa näkyvät alasvetovalikot, josta voi halutessaan valita jokaiselle opiskelijalle tehtävässä
käytössä olevan asteikon mukaisen arvosanan. Kun olet arvioinut haluamasi opiskelijat, muista
painaa 3) taulukon alla olevaa Tallenna kaikki nopean arvioinnin muutokset-painiketta.

Nopea arviointi on kätevä esimerkiksi sellaisissa tehtävissä, joissa asteikkona on
Suoritusmerkintä tai Hyväksytty-Täydennettävä-Hylätty.

Page 117Page 117MoodleRooms - opettajan opas



Page 118Page 118MoodleRooms - opettajan opas



Tehtävän arviointi arviointinäkymässäTehtävän arviointi arviointinäkymässä
Palautettujen töiden katseluPalautettujen töiden katselu

TAPA 1: Mene kyseiselle kurssialueelle ja etsi tehtäväaktiviteetti. Avaa arviointi linkistä, joka
kertoo sinulle palautusten ja arvioitavien töiden määrän. Sinulle avautuu arvioinnin
yleisnäkymä taulukkomuotoisena; paina tämän jälkeen vielä arvioitavan opiskelijan kohdalla
Arviointi-painiketta (alla olevassa kuvassa keltainen nuoli).

TAPA 2: Omat kurssit aloitussivulla Arvioinnit-pikalinkeissä oleva ilmoitus arvioitavasta
tehtävästä (kuvassa keltainen nuoli) vie sinut suoraan kurssialueelle ja avaa kyseessä olevan
tehtäväaktiviteetin.
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Paina näkymässä Arviointi-painiketta (kuvassa kohta B). Tämä avaa koontitaulukkonäkymän
sijaan arviointinäkymänarviointinäkymän, jossa opettaja voi lukea, arvioida ja kommentoida palautetut työt yksi
kerrallaan. Jos kuitenkin haluat aloittaa arvioinnin yleisnäkymätaulukosta, paina Näytä
palautukset (kuvassa kohta A), jolloin kaikkien opiskelijoiden palautukset tulevat näkyviin.

Tehtävien arviointi yksittäinTehtävien arviointi yksittäin

Arviointinäkymässä näet yläreunassa (kuvassa punaisen nuolen osoittamassa kohdassa)
kulloinkin arvioitavana olevan opiskelijan nimen. Palautettu työ aukeaa vasemmalle niin
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sanottuun annotointinäkymään, jos tehtävän asetuksissa on sallittu palautteen antaminen
suoraan opiskelijan tekstiin. Jos annotointia ei ole sallittu asetuksissa, vasemmalla näkyy tyhjä
harmaa alue.

Opiskelijasta toiseen voi siirtyä oikean yläkulman pienistä nuolinäppäimistä. Opiskelijaa voi
myös etsiä nimellä hakukentän avulla (kuvassa punanainen laatikko).

1. Tässä on opiskelijan palauttama työ linkkinä. Saat avattua dokumentin klikkaamalla.

2. Kommentti-kohdassa (jos sallittu tehtävän asetuksissa) voi olla opiskelijan kirjoittama
kommentti palautuksesta, itsearviointia tmv. jos opettaja on pyytänyt kommentointia.

3. Verkkotekstikentässä (laajenna painamalla pientä plus-nappia) on opiskelijan kirjoittamaa
verkkotekstiä tai vaikkapa linkki, jos verkkotekstikenttä on valittu tehtävän asetuksissa.

4. Arviointi-valikossa voit asettaa työlle valitsemasi asteikolta tietyn arvosanan.

5. Annotointinäkymässä voi tehdä korjauksia ja kirjoittaa palautetta suoraan opiskelijan tekstiin.
(Katso erillinen ohje annotoinnista).

Rullaa oikeaa palstaa vierityspalkista alaspäin.
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6. Nykyinen arvosana-kohdassa on joko viiva (jos tehtävää ei ole kyseiselle opiskelijalle vielä
arvioitu) tai arvosana (jos opettaja esim. palaa uudelleenarvioimaan ja muuttamaan jo
annettua arvosanaa). Arvosana päivittyy, kun opettaja tallentaa muutokset.

7. Palaute-kentässä (jos sallittu tehtävän asetuksissa) opettaja voi antaa sanallista palautetta
opiskelijan työstä.

8. Palautetiedostot-kohdassa (jos sallittu tehtävän asetuksissa) opettaja voi liittää opiskelijan
saataville erillisen palautetiedoston (esimerkiksi äänitiedoston tai pdf-tiedoston, johon on
liitetty äänipalaute). Opettaja voi liittää minkä tahansa tiedoston tähän kohtaan, vaikka uuden
yksilöllisen tehtävänannonkin niin halutessaan.

9. Ryhmäpalautuksen asetukset-kohdassa opettaja voi päättää, julkaiseeko yksittäiselle
opiskelijalle antamansa arvosanan ja palautteen koko ryhmälle. Tämä asetus on käytössä vain,
jos tehtävässä on määritelty Ryhmäpalautuksen asetukset. Halutessaan opettaja voi toki antaa
ryhmän jäsenille eri arvosanan ja oman henkilökohtaisen palautteen, vaikka ryhmä olisikin
palauttanut vain yhden työn. Tällöin tässä kohdassa jätetään valinta muotoon Ei (Oletuksena
Kyllä).

HUOM! Opiskelijalle annetut arvosanat ja palautteet eivät päivity ellet muista painaa lopuksi
Tallenna muutokset-painikettaTallenna muutokset-painiketta (kuvassa punaisella laatikolla merkitty). Opettaja voi myös ottaa
täpän pois kohdasta "ilmoita opiskelijoille", mutta tällöin opiskelija ei saa tietoa arvioinnista
Omat kurssit-sivun pikalinkkeihin.
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Palautetun tehtävän avaaminen opiskelijallePalautetun tehtävän avaaminen opiskelijalle
muokattavaksi (ennen määräaikaa)muokattavaksi (ennen määräaikaa)

Työn palauttaminen Keskeneräinen-tilaanTyön palauttaminen Keskeneräinen-tilaan

Jos olet ottanut tehtävä-aktiviteetissa käyttöön Lähetä arvioitavaksi-painikkeen, opiskelija ei voi
enää muokata palautustaan painettuaan ko. painiketta. Jos opiskelija kuitenkin pyytää päästä
korjaamaan palautustaan (esimerkiksi hän on palauttanut väärän työn), tämän toiminnon voi
purkaa opettaja. Arvioitavaksi lähettämisen purkaminen tarkoittaa sitä, että opettaja palauttaa
opiskelijan työn Keskeneräinen-tilaan.

1. Avaa kurssialueellasi tehtävään tulleet palautukset ja etsi kyseinen opiskelija.

2. Jos tilana on Lähetetty arvioitavaksi, opiskelija ei todennäköisesti pääse muokkaamaan
palautustaan.

3. Etsi sarake Muokkaa ja avaa se pienestä kolmiosta.

4. Valitse listasta Muuta palautus keskeneräiseksi.Muuta palautus keskeneräiseksi. Muutosta ei tarvitse tallentaa, vaan Moodle
poistaa ko. opiskelijan automaattisesti listasta, jossa näkyvät palautetut työt.

Nähdäksesi opiskelijan työn tilan, sinun tulee rullata samassa näkymässä alass ja valita Näytä-
alasvetovalikossa Ei palautettu. Opiskelijan keskeneräinen työ tulee nyt tähän listaan ja
muokkaus on mahdollista.
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Uuden yrityskerran antaminen opiskelijalleUuden yrityskerran antaminen opiskelijalle
(määräajan jälkeen)(määräajan jälkeen)
Jos käytät tehtävässä esim. asteikkoa hylätty-täydennettävä-hyväksytty, voit joutua antamaan
opiskelijoille uusia yrityskertoja tehtävän palautuksessa. Näin on erityisesti silloin, kun käytössä
on Lähetä arvioitavaksi-painike, joka estää muokkaukset työn palautuksen jälkeen. Uuden
yrityskerran antaa aina opettaja.

1. Tarkista, että tehtävän asetuksissa on oikeat säädöt. Avaa tehtävä-aktiviteetti kynän
kuvakkeesta muokkaustilaan.

2. Oikean valikon otsikosta Palautuksen asetuksetPalautuksen asetukset valitse kohta Milloin palautukset avataanMilloin palautukset avataan
opiskelijan muokattavaksiopiskelijan muokattavaksi ja siellä alasvetovalikosta OpettajaOpettaja.

3. Muista lopuksi tallentaa muutokset.

 Uusissa tehtävissä yllä oleva asetus on muutettu oletuksena asetukseen "Opettaja
avaa". Jo olemassa olevissa tehtävä-aktiviteeteissa tämä asetus kannattaa tarkistaa.

Tämän jälkeen avaa tehtävään tulleet palautukset kurssialueella olevasta linkistä. Etsi listasta
opiskelijat, joiden työt on arvioitu Täydennettävä.

Klikkaa opiskelijakohtaisella rivillä Muokkaa-sarakkeen pientä kolmiota. Valitse avautuvasta
valikosta kohta Anna toinen suorituskerta. Muutoksia ei tarvitse tallentaa. Vaihtoehtoisesti voit
valista listasta Muuta palautus keskeneräiseksi.
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 Huom! Toisen yrityskerran lisäksi tehtävässä kannattaa olla sallittuna useamman kuin
yhden tiedoston palautus. Muutoin opiskelija joutuu poistamaan ensimmäisen version
voidakseen ladata täydennetyn työn.

Tämän lisäksi saatat joutua antamaan samoille opiskelijoille lisäaikaa, jos tehtävän asetuksissa
on ollut päällä Ehdoton takaraja, joka on jo mennyt. Eli vaikka olisit sallinut opiskelijalle uuden
yrityskerran, hän ei pääse muokkaamaan palautusta ellei samalla anna hänelle lisäaikaa.
Lisäaikaa voi antaa samasta valikosta kuin yllä olevassa kuvassa, valitset vain kohdan Anna
lisäaikaa.
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Jatkoajan antaminen opiskelijalle (määräajanJatkoajan antaminen opiskelijalle (määräajan
jälkeen)jälkeen)
Lisäajan antaminen tehdään niin sanotun opiskelijan tai ryhmän poikkeuspääsy-toiminnon
avulla. Tehtävä-aktiviteetissa poikkeuspääsyn voi myöntää kahta eri reittiä pitkin.

 Jos opiskelija suorittaa tehtävää tästinä (eli määräajan jälkeen), pääsy annetaan aina
alkuperäiseen tehtävä-aktiviteettiin poikkeuspääsymenettelyllä. Näin kaikki saman
tehtävän suoritukset löytyvät samasta paikasta, eikä tehtävää tarvitse kopioida
rästisuorittajia tai pidennettyä tenttiaikaa varten.

Tapa 1Tapa 1

Avaa tehtävän palautukset kurssialueella olevasta palautettujen tehtävien linkistä.
Listanäkymässä rullaa alas ja valitse Näytä-alasvetovalikossa Ei palautetut.

Avautuu lista, jossa on kaikkien palauttamatta jättäneiden nimet. Valitse opiskelija, jolle haluat
antaa lisäaikaa.

Opiskelijakohtaisella rivillä klikkaa Muokkaa-saraakkeessa Muokkaa-linkin valikko auki. Valiste
listasta Anna lisäaikaa. Ohjaudut tämän jälkee osallistujan poikkeuspääsyn asetusnäkymään.
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Tapa 2Tapa 2

Avaa kurssialueella oleva tehtävä sen otsikkolinkistä. Tämän jälkeen avaa oikean yläkulman
Ylläpito-valikko ja valitse Osallistujien poikkeuspääsy (User overrides)

Tämän jälkeen klikkaa painiketta Lisää poikkeuspääsy (Add user override)
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Poikkeuspääsyn antaminenPoikkeuspääsyn antaminen

 Käytitpä sitten tapaa 1 tai 2, päädyt samaan näkymään, jossa poikkeuspääsy/lisäaika
annetaan. Tapaa 1 käyttäen järjestelmä ohjaa antamaan poikkeuspääsyn valmiiksi vain
yhdelle tietylle opiskelijalle ja tapaa 2 käyttäen joudut valikoimaan ensin itse
opiskelijan, jolle annat poikkeuspääsyn. Toisaalta tapaa 2 käyttäen voit kerralla lisätä
poikkeuspääsyt kaikille rästiläisille, joten tämän reitin opetteleminen on suositeltavaa.

Tapa 2. (kuva alla) Voit valita Override User-valikosta yhden tai useamman opiskelijan, jolle
annat samanlaisen poikkeuspääsyn. Tämän jälkeen säädä lisäaikaa aikaleimakenttiä käyttäen ja
paina Lisää (add override).
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Tapa 1. (kuva alla). Koska päädyit poikkeuspääsynäkymään tehtävästä opiskelijakohtaisen
valikon kautta, et voi antaa poikkeuspääsyn kuin tälle yhdelle opiskelijalle. Anna lisäaikaa ja
Tallenna muutokset. Palaat tämän jälkeen tehtävän arviointilistalle.
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 Poikkeuspääsyn voi jakaa joko yksittäiselle opiskelijalle tai pienryhmälle (Ylläpito-
valikosssa kohta Ryhmien poikkeuspääsyt/Group Overrides).

Poikkeuspääsyjä voi antaa tehtävä-aktiviteetissa ja tentti-aktiviteetissa, jossa voit esim.
pidentää yksittäisen opiskelijan kohdalla tentin ajastuksessa säädettyä
minuuttirajoitusta. Voit muuttaa tehtävän ja tentin poikkeuspääsyissä sekä päättymis-
että alkamisajankohtaa.
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KansioKansio
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Kansio useille tiedostoille: Kansion lisääminenKansio useille tiedostoille: Kansion lisääminen
Kansion 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.

 Oletusarvoisesti opiskelijat eivät saa lisätä kansioon tiedostoja, mutta tallentamisen voi
sallia heille muuttamalla kyseisen kansion oikeusasetuksia: Ohje tämän tekemiseen.

Kansio lisätään kurssialueella osion alaosasta, kohdasta Luo oppimisaktiviteettiLuo oppimisaktiviteetti

Avautuvassa ikkunassa valitaan ensin välilehti AineistotAineistot ja sitten kuvake KansioKansio

Seuraavaksi kansiolle täytyy vähintään antaa NimiNimi (esim. alla PowerPointit)

Kansioon tulevat tiedostot voit vetää kohtaan TiedostotTiedostot
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Näytä kansion sisältöNäytä kansion sisältö -kohtaan kannattaa valita "Näytä kurssialueella".

Paina lopuksi Tallenna ja palaa kurssilleTallenna ja palaa kurssille

Näet kurssialueella kansion, jonka tunnusväri on keltainen, ja jonka sisällä sinne viemäsi
tiedostot.
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Kansio, johon opiskelijat voivat tallentaaKansio, johon opiskelijat voivat tallentaa
tiedostojatiedostoja
Kun olet luonut kansion, valitse kansion asetuksissa kohtaan Näytä kansion sisältöNäytä kansion sisältö valinta NäytäNäytä
erillisellä sivullaerillisellä sivulla ja paina Tallenna ja näytä.Tallenna ja näytä.

Aukaise ylläpitovalikkoylläpitovalikko ja sieltä OikeudetOikeudet

Kohtaan Edistynyt roolin yliajoEdistynyt roolin yliajo valitse OpiskelijaOpiskelija
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Kohtaan Hallitse tiedostoja kansiomoduulissaHallitse tiedostoja kansiomoduulissa valitse SalliSalli ja paina sitten Tallenna muutoksetTallenna muutokset

Nyt kyseisen kurssialueen opiskelijoilla on oikeus tallentaa tähän kansioon tiedostoja.
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Kirja-aineistotyyppiKirja-aineistotyyppi
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Mihin Kirja-aineistotyyppiä käytetään?Mihin Kirja-aineistotyyppiä käytetään?

Kirja (englanniksi Book) on kurssialueelle lisättävä aineistotyyppi, joka sopii runsaille
tietomäärille. Aineistoille ominaiseen tapaan sen tarkoitus on toimia paikkana, johon opettaja
voi sijoittaa tietoa opiskelijoiden saataville. Oletusarvoisesti opiskelijat eivät voi muokata Kirjan
sisältöä, vaan ainoastaan tutustua siihen.

Lyhyemmille tiedotteille tarkoitetuista Ohjeteksti- tai Sivu-aineistotyypeistä Kirja eroaa siten,
että sen sisällön voi jakaa lukuihin (engl. Chapters). Niiden tapaan Kirjan luvut voivat kuitenkin
sisältää tekstin lisäksi mm. kuvia, linkkejä ja upotettuja videoita, eli kaikkea minkä tekstieditori
mahdollistaa.

Kirja ei itsessään mahdollista suoritusten vaatimista opiskelijoilta, mutta sen läheisyyteen voi
kurssialueelle toki sijoittaa esim. Keskustelu- tai Tehtävä-aktiviteetin, jossa vaaditaan Kirjaan
sisältyvän aineiston hyödyntämistä.
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Kirja-aineistotyypin kurssialueelle lisääminen jaKirja-aineistotyypin kurssialueelle lisääminen ja
muokkaaminenmuokkaaminen
Aineistotyyppi lisätään ensin haluttuun kohtaa kurssialueella kunkin osion alaosasta laatikosta
Lisää oppimisaktiviteetti tai aineistoLisää oppimisaktiviteetti tai aineisto.

Valitse listasta kohta Kirja. Paina täpän merkittyäsi Lisää, niin pääset säätämään Kirjan
asetuksia.

Ensin aineisto nimetään ja sitten kirjoitetaan kuvaus ja säädetään asetukset. Asetuksia voi
muokata myös jälkikäteen ja asetuksia saa enemmän näkyville klikkaamalla kutakin kuvassa
nuolen osoittamaa pientä kolmiota.

Tälle aineistolle erityinen kohta on Näkyvyyteen liittyvät asetukset.Näkyvyyteen liittyvät asetukset. Kohtaan Lukujen otsikointiLukujen otsikointi -
kohtaan kannattaa ylseensä valita Numerot, koska valinta vaikuttaa vain näkymään kirjan
avaamisen jälkeen ja kurssialueella numerot näkyvät kuitenkin. Navigoinnin tyyliNavigoinnin tyyliksi kannattaa
valita Kuvat, jolloin kirjan kappaleiden välillä pystyy navigoimaan paitsi sisällysluettelon myös
kirjan lukujen alalaiden linkkikuvakkeiden kautta.
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Kirja-aineisto tulee näkyville kurssialueelle, kun painat lopuksi alhaalta Tallenna ja palaaTallenna ja palaa
kurssillekurssille.

Kurssialueella oleva aineisto kannattaa asettaa luonnos-tilaan, jos sen muokkaus on kesken tai
asetuksia täytyy vielä säätää ennen sen näkymistä opiskelijoille. Luonnos-tilaan asettaminen eli
piilottaminen (ja uudelleen näkyviin tuominen) tapahtuu aktiviteetin alaosassa olevasta kolmen
pisteen kuvakkeesta. Samasta kohdasta aktiviteetin voi myös kopioida ja poistaa. Alla kuvassa
numeron 1 nuolet osoittavat mainittuja kohtia.

Nuoli-kuvakkeesta aineiston paikkaa voi muuttaa kurssialueella. Kynä-kuvakkeesta pääset
muokkaamaan tehtäväaktiviteetin asetuksia. Numeron 2 nuolet osoittavat mainittuja kohtia.

Tila Luvut-kohdan alla on tyhjä, koska sisältöä kirjassa ei vielä ole. Kirjan sisältöä pääsee
katsomaan ja opettajaoikeuksin lisäämään, kun klikkaa sen otsikkoa.
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Kun kirjan avaa ensimmäisen kerran, pääsee lisäämään etusivun osikon ja sisällön. Lisää ne ja
paina Tallenna muutokset. Sivun sisältöä pääsee halutessaan muokkaamaan myöhemminkin.

Nyt näet kirjan juuri lisäämälläsi sisällöllä. Kun haluat luoda lisää tai muokata kirjassa jo olevaa
sisältöä, klikkaa Muokkaustila päälle.
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Muokkaustilan ollessa päällä sisällysluetteloon ilmaantuu lukujen alle valintarivi:
RatasRatas = Muokkaa luvun sisältöä
RastiRasti = Poista luku
SilmäSilmä = Piilota luku
PlusPlus = Lisää luku
(Jos lukuja on valmiina useita, kuvakkeissa myös: NuoliNuoli = Siirrä lukua ylös/alas. Ei näy tässä,
koska lukuja on vain yksi.)

Plussaa klikkaamalla pääset lisäämään uuden luvun.

Editori on vastaava kuin etusivua luotaessa. Nyt luvun voi klikata myös alaluvuksi (nuoli), jolloin
sen paikka sisällysluettelossa sisentyy. Muokkauksen päätteeksi paina Tallenna muutokset.
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Alla esimerkki siitä, miltä laajempi kirja voisi alalukuineen näyttää, ja materiaali voi tosiaan olla
tekstin lisäksi esim. kuvia ja videoita.
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Sivu-aineistotyyppiSivu-aineistotyyppi
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Mihin Sivu-aineistotyyppiä käytetään?Mihin Sivu-aineistotyyppiä käytetään?

Sivu-aineistotyypillä voit luoda kurssialueelle tekstiä, josta näkyy ensin lyhyt johdanto ja loput
sitten, kun painaa "Lue lisääLue lisää". Tekstin lisäksi aineisto voi olla myös esim. kuvia, ääntä, videota tai
linkkejä.

Verrattuna muihin aineistotyyppeihin:

• OhjetekstiOhjeteksti-aineistotyypillä kannattaa laittaa tärkeät, mutta lyhyet ohjeet. SivuSivu sopii
paremmin vähänkin pidemmille ohjeille ja teksteille.

• TiedostoTiedosto on vaikeahko mobiililaitteita käyttäville opiskelijoille. SivuSivu on myös helpommin
muokattavissa ja siten päivitettävissä.

• KirjaKirja-aineistotyypi on yksi kokonaisuus, joka on jaettu kappaleisiin. Jos jaettavaa materiaalia
on laajasti, kirja on parempi aineistotyyppi kuin Sivu.

Alla kuva siitä, miltä yllä oleva Sivu-esimerkki näyttää, kun Lue lisää -kohtaa on painettu.
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Sivu-aineistotyypin kurssialueelle lisääminenSivu-aineistotyypin kurssialueelle lisääminen
Aineistotyyppi lisätään ensin haluttuun kohtaa kurssialueella kunkin osion alaosasta laatikosta
Lisää oppimisaktiviteetti tai aineistoLisää oppimisaktiviteetti tai aineisto.

Valitse listasta kohta Sivu. Paina täpän merkittyäsi Lisää, niin pääset säätämään Sivun asetuksia.

NimiNimi-kohtaan tulee aineiston violetilla näkyvä pääotsikko.

KuvausKuvaus-kohtaan tulee teksti, joka näkyy opiskelijalle ennen "Lue lisää"-napin painamista.

Sivun sisältöSivun sisältö-kohtaan tulee teksti, joka tulee näkyviin opiskelijalle "Lue lisää" -napin
painamisella.

Huom. Kuvan lisääminen:Kuvan lisääminen:

• Jos Kuvaus-ikkunaan lisää kuvan, se ei näy "Lue lisää" -napin painamisen jälkeen, mutta...
• ...jos Sivun sisältö -ikkunaan lisää kuvia, niistä ensimmäinen näkyy automaattisesti myös

Kuvaus-kohdassa.
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Näytä sisältöNäytä sisältö -kohdan valitsemisella ei tämän ohjeen kirjoittamisajakohtana ole vaikutusta
lopputulokseen. Kun tekstit ja kuvat on lisätty ja painettu ikkunan alaosasta Tallenna ja palaaTallenna ja palaa
kurssillekurssille, on lopputulos alla olevan mukainen.
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Tentti-aktiviteettiTentti-aktiviteetti
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Tentti-aktiviteetin lisääminen kurssialueelleTentti-aktiviteetin lisääminen kurssialueelle
Tentti-aktiviteetti lisätään ensin haluttuun kohtaa kurssialueella kunkin osion alaosasta
laatikosta Lisää oppimisaktiviteetti tai aineistoLisää oppimisaktiviteetti tai aineisto.

Valitse aktiviteettilistasta kohta Tentti. Paina täpän merkittyäsi Lisää, niin pääset säätämään
tehtävän asetuksia. Ennen sitä näet lyhyen kuvauksen siitä, millaiseen toimintaan kyseinen
aktiviteetti erityisesti sopii.

Ensin tentti nimetään ja sitten kirjoitetaan kuvaus ja säädetään asetukset. Asetuksia voi
muokata myös jälkikäteen, mutta osa asetuksista lukittuu siinä vaiheessa, kun joku
opiskelijoista on alkanut tekemään tenttiä. Aseta tentti siis opiskelijoille näkyväksi vasta siinä
vaiheessa, kun sen asetukset ovat kohdillaan.

Lisää asetuksia näet painamalla pientä kolmiota asetusvalikon (esim. ylimpänä oleva Ajastus)
edessä. Tarkka käyttötarkoitus määrittelee myös sen mitkä asetukset ovat keskeisiä, mutta
yleensä tärkeää on kiinnittää huomio ainakin kohtiin:

1. Ajastus: Millä aikavälillä tentti on auki ja paljonko sen suorittamiseen on tuolloin aikaa?
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2. Arviointi: Montako pistettä hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan ja montako yritystä
sallitaan?

3. Tuloksista näytetään opiskelijoille: Saako opiskelija esim. tietää oikeat vastaukset
kysymyksiin heti suorituskertansa jälkeen ja/tai tentin ollessa yhä auki?

4. Rajoita pääsy: Täytyykö joidenkin aktiviteettien olla tehtynä ennen tenttiin pääsemistä?

Monet näistä ja muista asetuskohdista ovat vastaavia kuin muissa aktiviteeteissa. Nämä ja muut
asetuskohdat esitellään tarkemmin alla ja jokaiseen on annettu myös suositusasetus, tutustu
niihin tarpeen mukaan. Tarkalleen oikeat asetukset riippuvat toki käyttötarkoituksesta kussakin
tapauksessa, joten aivan kaikkiin tilanteisiin suositusasetukset eivät toki sellaisenaan sovi.

AjastusAjastus

AjastusAjastus: Tässä määritellään, milloin tentti on auki opiskelijoille (Tenttiaika alkaa / päättyy).

• SuoritusaikaSuoritusaika-kohdassa voi halutessaan määrittää, missä ajassa opiskelijan tulee tentti
suorittaa sen aloittamisen jälkeen (ajan loppuessa tentti palautetaan automaattisesti).

• Kun aika menee umpeenKun aika menee umpeen, suositusvalinta: Keskeneräiset palautukset jätetään
automaattisesti. Tässä kohdassa voi määritellä mitä tapahtuu, jos opiskelija ei ehdi
palauttamaan vastauksiaan ennen Tenttiaika päättyy -ajankohtaa (huom. ei siis koske
kohtaa Suoritusaika!).

• Armonaika palauttamiselleArmonaika palauttamiselle -kohdassa määritellään armonajan pituus, jos edellisessä
kohdassa on sallittu armonaika opiskelijoille.
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ArviointiArviointi

Arviointi:Arviointi: Tässä määritellään tentin arviointiasetukset. Tentti-aktiviteetista ei voi antaa
arvosanaa, vaan TENTTI ARVIOIDAAN AINA PISTEILLÄ. Jos pistemenestyksen haluaa ilmaista
myös arvosanalla, tarvii sitä varten luoda arviointikirjaan luoda manuaalinen arviointikohde.A

• Arvosanojen kategoriaArvosanojen kategoria, suositusvalinta: Kategorioimaton. Jos arvosanat on arviointikirjassa
lajiteltu eri kategorioihin, tämä määrittää sitä, mihin niistä tentin arvosana kuuluu.

• HyväksymisrajaHyväksymisraja, usein sopiva määrä esim. puolet maksimipisteistä. Tämä määrittää sen,
montako pistettä tentistä täytyy saada, jotta se on läpi. Läpi päässeiden pisteet näkyvät
arviointikirjassa vihreällä ja hyväksymisrajan alle jääneiden punaisella. Erityisen tärkeä
hyväksymisraja on, jos kurssialue on rakennettu siten, että esim. vain tentin hyväksytysti
suorittaneet pääsevät johonkin seuraavaan aktiviteettiin tai vain hylätyt pisteet saaneet
pääsevät uusintatenttiin.

• Montako suorituskertaa sallitaan?Montako suorituskertaa sallitaan? Suositusvalinta: 1. Tämä määrittää sen, montako kertaa
opiskelija saa yrittää tentin tekemistä.

• ArviointitapaArviointitapa, suositusvalinta: Korkein arvosana. Jos suorituskertoja sallitaan useita, tämä
määrittelee sen, miten arvosana lasketaan niistä. Jos suorituskertoja on vain yksi, ei
arviointitapaakaan tarvitse eikä voi valita.
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Kysymysten sijoittelu sivuilleKysymysten sijoittelu sivuille

Kysymysten sijoittelu sivuille:Kysymysten sijoittelu sivuille: Montako kysymystä yhdellä sivulla näkyy enn (Uusi sivuUusi sivu,
suositusvalinta: Kaikki 10 kysymystä) ja voiko sivuilla edetä vain eteen- ja taaksepäin vai siirtyä
suoraa haluamalleen sivulle (NavigointimenetelmäNavigointimenetelmä, suositusvalinta: vapaa).
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Kysymysten toimintaKysymysten toiminta

Kysymysten toiminta:Kysymysten toiminta: Sekoitetaanko monivalinta- ja yhdistä-parit -kysymysten osat jokaisella
käyttäjällä ja eri suorituskerroilla (Sekoita kysymysten järjestysSekoita kysymysten järjestys, suositusvalinta: Kyllä)) ja missä
vaiheessa opiskelijat saavat vastauksistaan palautteen (Kysymysten toimintatapaKysymysten toimintatapa,
suositusvalinta: Palaute tentin lopuksi). Kysymysten toimintatavasta riippuen voi olla syytä
määritellä, voiko yksittäisiin monivalintakysymyksiin vastata heti uudestaan (Salli yksittäisenSalli yksittäisen
kysymyksen uusiminenkysymyksen uusiminen, suositusvalinta: Ei). Jos suorituskertoja on mahdollista tehdä useita, voi
tässä myös määritellä, ovatko edellisen suorituskerran vastaukset valmiina uuden
suorituskerran pohjana (Perustuuko uusi suorituskerta edelliselle?Perustuuko uusi suorituskerta edelliselle? Suositusvalinta: Ei. Tällöin
uusi suoritus tapahtuu aina tyhjälle tentille).

Tuloksista näytetään opiskelijoilleTuloksista näytetään opiskelijoille

Tuloksista näytetään opiskelijoilleTuloksista näytetään opiskelijoille (suositusvalinta: Kaikki valittuna) määrittää sen, mitä
palautetta opiskelija saa tenttisuorituksen aikana / jälkeen / myöhemmin, kun tentti on yhä auki
/ kun tentti on suljettu.

Näkyvyyteen liittyvät asetuksetNäkyvyyteen liittyvät asetukset

• Desimaalien määrä arvosanoissaDesimaalien määrä arvosanoissa (suositusvalinta: 2) määrittelee, montako desimaalia
tuloksessa on näkyvissä arviointikirjassa.

• Desimaalien määrä kysymysten arvosanoissaDesimaalien määrä kysymysten arvosanoissa (suositusvalinta: Sama kuin yleisarvosanalle)
määrittää saman kysymyskohtaisesti.
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• Näytä lohkot tentin aikanaNäytä lohkot tentin aikana (suositusvalinta: Ei) ei valinnasta riippumatta yleensä vaikuta
siihen, miltä tentti opiskelijalle näyttää.

Ylimääräiset rajoitukset suorituskerroissaYlimääräiset rajoitukset suorituskerroissa

Ylimääräiset rajoitukset suorituskerroissaYlimääräiset rajoitukset suorituskerroissa sisältää tarkempia rajoituksia suorituskertoja koskien.

• Suojaa salasanallaSuojaa salasanalla (suositusvalinta: ei tarvetta muuttaa) asettaa tenttiin salasanan, jota
kysytään, ennen kuin tentin tekeminen voi alkaa. Esim. uusintatentit on helppo tapa
toteuttaa siten, että asettaa uusintatenttiin salasanan, jonka ilmoittaa vain opiskelijoille, joille
tentin uusiminen on tarpeen.

• Rajaa pääsy verkko-osoitteisiinRajaa pääsy verkko-osoitteisiin (suositusvalinta: ei tarvetta muuttaa) on tarpeen esim.
valvotuissa tenteissä, kun halutaan estää verkon ulkopuolisten pääsy tenttiin.

• Pakotettu viive ensimmäisen ja toisen suorituskerran välissäPakotettu viive ensimmäisen ja toisen suorituskerran välissä (suositusvalinta: ei valittu)
määrittää minuutit / tunnit / päivät / viikot suorituskertojen välissä.

• Pakotettu viive myöhempien suorituskertojen välilläPakotettu viive myöhempien suorituskertojen välillä (suositusvalinta: ei valittu) määrittää
minuutit / tunnit / päivät / viikot myöhempien suorituskertojen välissä.

• Selaimen tietoturvaSelaimen tietoturva (suositusvalinta: Ei yhtään) on mahdollisuus tehdä tentistä
suurikokoinen ja netin käyttämistä vaikeuttava ikkuna, huijaamista vaikeuttaen. Tämä ei
kuitenkaan ole aukoton suojaus, eikä sitä näin ollen suositella.

• Allow quiz to be attempted offline using the mobile appAllow quiz to be attempted offline using the mobile app (suositusvalinta: Ei) määrittelee,
onko tentti mahdollista tehdä offline-tilassa esim. puhelimeen ladatulla MoodleRoomsilla.
Tätä ei suositella, sillä mm. aikarajoitukset eivät ole tällöin toimivia.
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Palaute kokonaisuudestaPalaute kokonaisuudesta

Palaute kokonaisuudesta -kohdassa voit määritellä tentin arvosanasta riippuvan viestin, jonka
opiskelija saa tentin palautettuaan. Mitään automaattista palautetta ei ole välttämätöntä antaa,
eli kohdan voi jättää tyhjäksi.

Jos palaute annetaan, se määritellään prosenttien avulla: PalautePalaute-laatikkoon (kohdat 1 & 2)
kirjoitetaan palaute, jonka opiskelija saa saadessaan arvosanan, joka on laatikon ylä- ja
alapuolella olevien prosenttien (3, 4 & 5) välissä.

Esim. alla oleva kuva: Jos opiskelija saa tentin pisteistä 60-100%, hän saa palautteeksi "Hyvin
tehty!". Jos pisteet ovat välillä 0-60%, hän saa palautteeksi "Vaikuttaa siltä, että tarvitset lisää
harjoitusta."
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Moduulien yleiset asetuksetModuulien yleiset asetukset

• Näytetään opiskelijoilleNäytetään opiskelijoille (suositusvalinta: Näytä) määrittää, näkyykö aktiviteetti opiskelijoille
(samaa säädellään kurssialueella aktiviteetin alla olevasta silmä-kuvakkeesta).

• TunnistenumeroTunnistenumero (suositusvalinta: tyhjä) on nimi, jolla arviointikirja tunnistaa opiskelijan tästä
aktiviteetista saaman arvosanan. Se on tärkeä vain, jos kurssialueen arvosanoja
automatisoidaan esim. siten, että tiettyjen aktiviteettien arvosana johtaa automaattisesti
lopullisen arvosanan laskemiseen arviointikirjaan asetetun kaavan mukaisesti. Jos tämä
tehdään, on tunnistenumero kuitenkin kätevämpää asettaa tuota kaavaa arviointikirjaan
tehtäessä, ei tässä.

• RyhmämoodiRyhmämoodi (suositusvalinta: Ei ryhmiä) määrittelee, tekeekö opiskelija tentin kurssialueelle
asetetun ryhmänsä kanssa ja näkeekö hän muiden ryhmien tekemät suoritteet (Näkyvät
ryhmät), vai tekeekö hän tentin ilman ryhmiä eli yksin.

• Lisää pääsyn rajoitusLisää pääsyn rajoitus liittyy tässä kohtaan nimenomaan ryhmiä koskeviin rajoituksiin.
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Rajoita pääsytRajoita pääsyt

Pääsyn rajoituksetPääsyn rajoitukset mahdollistaa eri rajoitusten asettamisen sille, ketkä opiskelijat pääsevät
tekemään tenttiä. Rajoituksia voi olla monta, ne voivat edellyttää toisiaan (täytyy täyttyä ehto 1
JA ehto 2) tai jonkin asetetuista ehdoista (täytyy täyttyä ehto 1 TAI ehto 2) ja ne voivat olla myös
kieltäviä (opiskelija pääsee tekemään tenttiä, jos asetetut tehdot EIVÄT täyty).

Erilaiset rajoitusmahdollisuudet on listattu alla, käytössä hyödyllisimmät lihavoituina:

• Aktiviteetin suoritus:Aktiviteetin suoritus: Edellytä, että opiskelijat suorittavat toisen aktiviteetin, tai että toinen
aktiviteetti on suorittamatta

• Päivämäärä:Päivämäärä: Estä pääsy ennen määriteltyä ajanhetkeä (tai sen jälkeen)
• Arvosana:Arvosana: Vaadi, että opiskelijat saavat määrittelemäsi arvosanan tietystä aktiviteetista

ennen tähän pääsemistä.
• Ryhmä:Ryhmä: Salli ainoastaan opiskelijat, jotka kuuluvat johonkin tiettyyn tai mihin tahansa

kurssialueelle määriteltyyn ryhmään.
• Käyttäjäprofiili: Hallitse pääsyä käyttäjän profiilitietoihin perustuen.
• Vapautuskoodi (Huom. tämä ei tarkoita aktiviteetin avaamista salasanalla, se löytyy

asetuksista kohdasta "Ylimääräiset rajoitukset suorituskerroissa"): Opiskelijat eivät voi
käyttää tätä suorittamatta kurssialueella asioita, joita edellytetään vapautuskoodin
saamiseksi. Vapautuskoodin ehdot määritellään kurssin ylläpitoasetuksissa Mukautettu
opiskelun suunnittelu -kohdassa.

• Rajoitusjoukko: Joukko sisäkkäisiä rajoituksia (vastaavia kuin tässä listassa mainitut).
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Opiskelijoiden edistyminenOpiskelijoiden edistyminen

Opiskelijoiden edistyminenOpiskelijoiden edistyminen -kohdassa voi määritellä, miten tämä aktiviteetti merkitään
opiskelijan kohdalla suoritetuksi, jos suoritusten seuranta on kurssialueella käytössä.

Tämä on hyödyllinen, kun esim.:

• Aktiviteettien suoritusta halutaan automaattisesti ohjata tiettyyn järjestykseen: Aktiviteetti
"A" täytyy olla suoritettu, jotta pääsee aktiviteettiin "B".

• Jonkin aktiviteetin (esim. uusintatentin) tai aineiston halutaan olevan näkyvissä vain
opiskeljoille, jotka ovat hyväksytysti suorittaneet tentti-aktiviteetin tai jotka eivät ole vielä
hyväksytysti suorittaneet tentti-aktiviteettia.

TunnisteetTunnisteet

TunnisteetTunnisteet (suositusvalinta: tyhjä) ovat keskeisiä vain, jos tietoa aktiviteetista viedään
automaattisesti toiselle kurssialueelle.

Course competenciesCourse competencies

Course competenciesCourse competencies (suositusvalinta: tyhjä) ei ole Diakissa käytössä.

Upon activity completionUpon activity completion (suositusvalinta: Älä tee mitään) liittyy edelliseen, eikä ole Diakissa
käytössä.
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Kysymysten lisääminen Tentti-aktiviteettiinKysymysten lisääminen Tentti-aktiviteettiin
Tässä ohjeessa esimerkkikappaleena toimii "Opintojakson lopputentti" -niminen tentti-
aktiviteetti. Aktiviteettia lisättäessä siihen on laitettu kuvaukseksi tenttiohjeet ja asetukset
kuntoon. Tässä ohjeistetaan kysymysten lisääminen.

Tentin etusivulla opettaja näkee tentin yleistiedot. Kysymyksiä pääsee lisäämään kohdasta
"Muokkaa tenttiäMuokkaa tenttiä".

Page 160Page 160MoodleRooms - opettajan opas



Muokataan tenttiä -sivulla kysymyksiä lisätäksesi paina:

1. LisääLisää

Painettuasi "Lisää" paina: Lisää kysymys...Lisää kysymys...

Seuraavaksi pääset valitsemaan kysymyksen tyypin. Tyypin valitsemalla näet siitä kuvauksen
(esim. alla klikattu kysymystyyppiä "Monivalinta").

Valitse haluamasi kysymystyyppi ja klikkaa "Lisää" (1).

Page 161Page 161MoodleRooms - opettajan opas



Tämän jälkeen pääset tekemään asetukset, jotka vaihtelevat kysymystyypeittäin. Tavallisesti
täytettäviä asioita ovat ainakin seuraavat, joista keskeisimmät lihavoituna:

• Kysymyksen kategoria: Mihin kysymyspankkiin kysymys lisätään. Oletusarvoisesti valittuna
on kurssin oma kategoria, jota ei yleensä ole tarvetta muuttaa.

• Kysymyksen nimiKysymyksen nimi
• KysymystekstiKysymysteksti
• OletuspisteetOletuspisteet: Mikä on maksimipistemäärä
• VastausvaihtoehdotVastausvaihtoehdot
• Kunkin vastausvaihtoehdon arviointiKunkin vastausvaihtoehdon arviointi: esim. onko vastaus 100% vai 25% oikein vai jotain

muuta.
• Palaute kullekin eri vastaukselle: Ei ole välttämätöntä antaa.
• Yhdistetty palaute (oikeille vastauksille / osittain oikeille vastauksille / väärille vastauksille): Ei

ole välttämätöntä antaa.
• Useiden suorituskertojen vastaukset: Jos tentin asetuksissa (Kysymysten toiminta -kohdassa

Kysymysten toimintatapa) on otettu käyttöön Mukautuva tentti ja kysymykset, tässä voi
määritellä väärien vastausten jälkeen saatavat vinkit sekä uusien yritysten pistevähennykset.

Helpoiten käytettävät ja siten suositelluimmat kysymystyypit ovat:Helpoiten käytettävät ja siten suositelluimmat kysymystyypit ovat:

1. LyhytvastausLyhytvastaus
2. MonivalintaMonivalinta
3. Tosi/epätosiTosi/epätosi
4. Yhdistämistehtävä.Yhdistämistehtävä.
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Nämä on myös mahdollista säätää automaattisesti pisteytettäviksi. Essee-vastaukset kannattaa
pyytää Tehtävä-aktiviteetilla, koska siinä esseiden tarkistaminen on opettajalle paljon
helpompaa.

Myös muita tehtäviä voi käyttää ja myös niihin saa automaattisen tarkistuksen. Tentti-
aktiviteetin kysymysvaihtoehdot -ohjeesta löydät kuvauksen ja ohjeita eri tehtävätyyppien
käyttämiseen.

1. Muuta, mitä tässä voi valita, on:
2. Lisää kysymys kysymyspankista. Kysymyspankkeja voi olla kurssikohtaisia,

kurssikategoriakohtaisia ja koko järjestelmälle yhteisiä.
3. Lisää satunnainen kysymys (tai useampi) valitsemastasi kysymyspankista.
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Tentti-aktiviteetin kysymysvaihtoehdotTentti-aktiviteetin kysymysvaihtoehdot
Tentti-aktiviteettiin voi lisätä erilaisia kysymyksiä. Tässä esitellään eri kysymysmuodot.

Ohjeessa Kysymysten lisääminen Tentti-aktiviteettiin kerrotaan, miten kysymys tai useita
lisätään tenttiin.

 Yksinkertaisimmat asettaaYksinkertaisimmat asettaa ja siten suositeltavimmat kysymystyypit ovat lihavoituinalihavoituina
seuraavassa listassa.

Muitakin kysymystyyppejä voi hyödyntää. Essee-kysymyksiin suositellaan Tehtävä-
aktiviteettia, koska siinä esseiden tarkistaminen on helpompaa.

Kysymysvaihtoehdot:

• All-or-Nothing Multiple Choice
• Aukkotehtävä
• Essee
• Laskutehtävä
• LyhytvastausLyhytvastaus
• Matemaattinen monivalintatehtävä
• MonivalintaMonivalinta
• Numeerinen kysymys
• Tosi/EpätosiTosi/Epätosi
• Vedä ja pudota -yhdistämistehtävä
• Vedä kohde kuvan päälle
• Vedä merkki kuvan päälle
• Vedä sanat tekstiin
• YhdistämistehtäväYhdistämistehtävä
• Yhdistämistehtävä lyhytvastauksista
• Yksinkertainen laskutehtävä

Kaikissa kysymyksissä täytyy valita seuraavat:

• Kategoria: Mihin kysymyspankkiin kysymys lisätään. Oletusarvoisesti valittuna on kurssin
oma kategoria, jota ei ole tarvetta muuttaa, jos kyse on kertaluontoisesta tentistä. Jos ollaan
tekemässä tenttikysymyksiä, joita on tarve käyttää usealla eri kurssialueella, on kysymykset
hyvä tallentaa esim. sen kategorian pankkiin, jossa kyseiset kurssialueet sijaitsevat.

• Kysymyksen nimi
• Kysymysteksti
• Oletuspisteet
• Yleinen palaute
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All-or-Nothing Multiple ChoiceAll-or-Nothing Multiple Choice

Tämä on kuin monivalintatehtävä, mutta vastauksen tulee olla täysin oikein, tai pisteytys on 0.

Tälle tehtävälle ominaisia asetettavia kohtia ovat:

• VastausvaihtoehdotVastausvaihtoehdot: Useampikin kohta voi olla määritelty oikeaksi, jolloin jokainen niistä
tulee olla valittu oikeassa vastauksessa. Jos haluaa oikeaksi vastaukseksi "ei mikään näistä",
kannattaa se tehdä yhdeksi vastausvaihtoehdoksi.

• Yhdistetty palauteYhdistetty palaute: Ei välttämätöntä määritellä
• TunnisteetTunnisteet: Ei tarvetta määritellä
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AukkotehtäväAukkotehtävä

Aukkotehtävässä tekstin sisään voi lisätä erilaisia tehtäviä. Asetettavana tehätävänä tämä eroaa
muista, koska kysymykset muotoillaan komentokielellä. Käytännössä asettaminen on varsin
helppoa ja suoraviivaista.

Päätä ensin, haluatko sijoittaa tekstiin lyhytvastausta vai monivalintaa vaativan kysymyksen.
Tämän jälkeen:

1. Kopioi alta valintasi mukainen komento valitsemaasi kohtaan tekstissä. Komento alkaa
aaltoviivasta ja päättyy aaltoviivaan (kopioi siis sekä aaltoviivat että kaikki niiden välistä).

Komentoon riittää kysymystyypin lisäksi oikean vastauksen määrittely ja
monivalintakysymyksissä muiden vaihtoehtojen antaminen. Jos lisäksi haluat antaa eri
vastauksista eri palautteen, voit sen määritellä vastausten perään #-merkin jälkeen. Siksi
alla on jokaiseen kysymykseen kaksi komentovaihtoehtoa:

• KysymystyyppiKysymystyyppi, kysymystyypin kuvaus. Komento:
Lyhyt minimivaihtoehto (vain oikea vastaus määriteltävä + monivalinnoissa vaihtoehdot)
Pitkä palautevaihtoehto (vastauksen ja vaihtoehtojen lisäksi eri vastausten palaute
määriteltävä).
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• LyhytvastauskysymysLyhytvastauskysymys, jonka vastauksessa ei väliä isoilla ja pienillä kirjaimilla. Komento:
{2:SHORTANSWER:=Oikea vastaus}
{2:SHORTANSWER:=Oikea vastaus#Palaute oikeasta vastauksesta~*Palaute muista
vastauksista}

• LyhytvastauskysymysLyhytvastauskysymys, jossa myös isojen ja pienten kirjainten tulee täsmätä. Komento:
{2:SHORTANSWER_C:=Oikea vastaus}
{2:SHORTANSWER_C:=Oikea vastaus#Palaute oikeasta vastauksesta~*Palaute muista
vastauksista}

• Numeraalinen kysymysNumeraalinen kysymys, jossa vastaus on luku. Komento:
{2:NUMERICAL:=Oikea vastaus}
{2:NUMERICAL:=Oikea vastaus#Palaute oikeasta vastauksesta~*Palaute muista vastauksista}

• MonivalintatehtäväMonivalintatehtävä, joka näkyy pudotusvalikkona tekstin seassa. Komento:
{5:MULTICHOICE:=Oikea vastaus~Ensimmäinen väärä vastaus~Toinen väärä vastaus~Kolmas
väärä vastaus}
{5:MULTICHOICE:=Oikea vastaus#Palaute oikeasta vastauksesta~Ensimmäinen väärä
vastaus#Palaute tästä väärästä vastauksesta~Toinen väärä vastaus#Palaute tästä väärästä
vastauksesta~Kolmas väärä vastaus#Palaute tästä väärästä vastauksesta}

• MonivalintatehtäväMonivalintatehtävä, joka näkyy pystysuorana valintanappirivinä. Komento:
{2:MULTICHOICE_V:=Oikea vastaus~Ensimmäinen väärä vastaus~Toinen väärä
vastaus~Kolmas väärä vastaus}
{2:MULTICHOICE_V:=Oikea vastaus#Palaute oikeasta vastauksesta~Ensimmäinen väärä
vastaus#Palaute tästä väärästä vastauksesta~Toinen väärä vastaus#Palaute tästä väärästä
vastauksesta~Kolmas väärä vastaus#Palaute tästä väärästä vastauksesta}

• MonivalintatehtäväMonivalintatehtävä, joka näkyy vaakasuorana valintanappirivinä. Komento:
{2:MULTICHOICE_H:=Oikea vastaus~Ensimmäinen väärä vastaus~Toinen väärä
vastaus~Kolmas väärä vastaus}
{2:MULTICHOICE_H:=Oikea vastaus#Palaute oikeasta vastauksesta~Ensimmäinen väärä
vastaus#Palaute tästä väärästä vastauksesta~Toinen väärä vastaus#Palaute tästä väärästä
vastauksesta~Kolmas väärä vastaus#Palaute tästä väärästä vastauksesta}

2. Täytä kysymykseen kopioimasi komento aiheeseen sopivin osin. Täytettävät kohdat ovat:

• NumeroNumero komennon alussa = pisteet oikeasta vastauksesta (edellä annetuissa esimerkeissä
aina 2)

• Teksti: Oikea vastausOikea vastaus = vastaus, joka täytyy antaa pisteiden saamiseksi.
• Teksti: Palaute oikeasta / väärästä / muista vastauksistaPalaute oikeasta / väärästä / muista vastauksista = Palaute, jonka opiskelija saa

kyseisestä vastauksesta
• Monivalintatehtävissä teksti: Ensimmäinen / toinen / kolmas väärä vastausEnsimmäinen / toinen / kolmas väärä vastaus = Vaihtoehdot

oikealle vastaukselle

3. Paina "Pura ja tarkista kysymyksen tekstiPura ja tarkista kysymyksen teksti" -nappia.

Alla esimerkki tekstistä, jonka sisään on asetettu komennoilla muotoillut kysymykset.
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Napin alla näet sitten tiedon kuhunkin kysymykseen asettamistasi pisteistä, vastauksista ja
palautteista (1).

Voit tarkastella niitä klikkaamalla kysymystä. Muista sitten tallentaa.

Painettuasi "Tallenna muutokset ja jatka muokkaamista" (2) voit nähdä lopputuloksen ja testata
sitä painamalla "Esikatsele". Alinta "Tallenna muutokset" -nappia painamalla palaat kaikki tentin
kysymykset näyttävälle sivulle.
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Yllä asetetun tehtävän esikatselunäkymä on alla ja samassa muodossa tehtävä näyttäytyisi
myös opiskelijoille. Tässä näet myös, miltä eri kysymykset näyttävät:

1. Lyhytvastaus
2. Numeraalinen kysymys (tässä tekstiin on perään lisätty sulkeisiin teksti ohjeeksi, jotta hän ei

vastaisi sanalla lyhytvastaukselta näyttävään laatikkoon)
3. Monivalintakysymys, joka näkyy pystysuorana valintanappirivinä
4. Monivalintakysymys, joka näkyy pudotusvalikkona
5. Monivalintatehtävä, joka näkyy vaakasuorana valintanappirivinä
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EsseeEssee

Tätä kysymysmuotoa ei suositella tenttiinTätä kysymysmuotoa ei suositella tenttiin, koska esseet opettajan on aina tarkistettava käsin,
mikä on helpompaa esim. tehtävä-aktiviteetissa kuin tentti-aktiviteetissa.

Essee-kysymykselle ominaiset valittavat kohdat (tärkeimmät lihavoituna) ovat:

• Esseen palautustapaEsseen palautustapa: Suositeltavat valinnat "HTML-editori" (jolloin teksti tuotetaan
samanlaisessa ikkunassa kuin opettajakin tuottaa sen MoodleRoomsin teksti-ikkunoihin) tai
"Pelkkä teksti", jolloin opiskelijalla ei ole tekstille editointityökaluja.

• Vaadi tekstiä: Voiko tehtävän palauttaa tyhjänä?
• Tekstinsyöttölaatikon koko: Tämä ei rajaa palautettavan tekstin pituutta, mutta

tekstilaatikon koko ohjaa opiskelijaa sopivan vastauspituuden suhteen.
• Salli liitteetSalli liitteet: Voiko opiskelija palauttaa tiedostoja osana vastaustaan. Suositeltava valinta: Ei.
• Vastauspohja: Onko tehtävän avaavalla opiskelijalla nähtävissä jokin pohja, jolle vastaus

annetaan?
• Tietoa esseen arvioijille: Paikka informaatiolle tentin tekijältä tentin tarkistajille.
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LaskutehtäväLaskutehtävä

Laskutehtävässä siinä käytetyt luvut valitaan annetusta lukujoukosta satunnaisesti arpomalla.
Numeerinen tehtävä on vastaava, mutta siinä luvut on annettu.

Muuttujat merkitään tehtäviin aaltosulkeilla. Muuttujat korvautuvat satunnaisilla luvuilla, kun
tehtävä näytetään opiskelijalle.

Laskutehtävän voi näin esittää kysymystekstissä sanallisesti:
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Tallentamisen jälkeen täytyy määritellä tietojoukko eli luvut, joiden joukosta arvot arvotaan.

1. Voit käyttää samaa yksityistä tietojoukkoa kuin aiemmin tai tehdä uuden.
2. Tietojoukko voi olla sama kuin muissa numeraalisissa kysymyksissä (Synkronoi) tai tälle

kysymykselle oma (Älä synkronoi: suositeltu valinta).

Tässä desimaalien määräksi määriteltiin 0, jotta luvut pysyisivät laskutehtävään sopivina.
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Lopputulos yllä säädetystä laskutehtävästä on alla.

LyhytvastausLyhytvastaus

Kysymys, johon voi antaa vastauksena on yhden tai muutamia sanoja. Vastaus arvioidaan
vertaamalla sitä ennalta asetettuihin mallivastauksiin.

1. Määritellään kysymys.
2. Määritellään, onko kirjainten koolla merkitystä (suositus: Ei, kirjainten koolla ei ole

merkitystä)
3. Vastausvaihtoehdossa tähtimerkki * merkitsee mitä tahansa merkkiä, eli esim. alla sanan

"utilitarismi" perään voisi antaa vastauksessa minkä tahansa merkin, ja vastaus olisi edelleen
oikein.

4. Vastausvaihtoehtoja voi olla monta ja eri vastauksille voi määrittää eri prosentit sen suhteen,
kuinka oikein ne ovat. Jokaiseen eri vastausvaihtoehtoon voi määritellä myös
vastauskohtaisen palautteen, jonka opiskelija saa yleispalautteen lisäksi.
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Näin asetetun Lyhytvastaus-tehtävän lopputulos on alla:

Matemaattinen monivalintatehtäväMatemaattinen monivalintatehtävä

Matemaattinen monivalintatehtävä on muuten kuin tavanomainen monivalintehtävä, mutta
niin kysymysteksti kuin vastausvaihtoehdotkin voivat sisältää numeromuuttujia.

1. Kysymyksessä: Numeromuuttujat merkitään kirjaimella aaltosulkeiden sisään.
2. Vastauksessa: Jos vastaus on kaava, tulee koko kaava asettaa sulkeisiin ja aloittaa

yhtäsuuruusmerkillä. Eri vastausvaihtoehdoille voi myös määritttää eri prosenttimäärän sen
suhteen, kuinka oikein ne ovat.

Yleisen palautteen lisäksi jokaiselle vastausvaihtoehdolle voi antaa erillisen palautteen, jonka
opiskelija saa antaessaan sen.
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Tallentamisen jälkeen täytyy määritellä tietojoukko eli luvut, joiden joukosta arvot arvotaan.

1. Voit käyttää samaa yksityistä tietojoukkoa kuin aiemmin tai tehdä uuden.
2. Tietojoukko voi olla sama kuin muissa numeraalisissa kysymyksissä (Synkronoi) tai tälle

kysymykselle oma (Älä synkronoi: suositeltu valinta).
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Lukujoukkoja pääset lisäämään ja muokkaamaan seuraavan sivun alaosasta. Ainakin yksi
lukujoukko täytyy lisätä, jotta voit tallentaa.

Tehtävän lopputulos on alla.

MonivalintaMonivalinta

Vastauksena on yksi tai useita valmiiksi annetuista vaihtoehdoista.

Tälle kysymystyypille keskeisiä kohtia ovat:

1. Yksi vai useita vaihtoehtoja: Oikeita vastauksia voi olla yksi tai useita. Osa voi olla osittain
oikein (säädellään prosentein)
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2. Sekoita vaihtoehdot. Huom. jos valitse tämän, ota se huomioon kysymysten muotoilussa:
esim. alimmaksi kirjoitettu vastausvaihtoehto ei voi olla "Ei mikään yllä olevista", jos
vastausvaihtoehtojen sijoitus arvotaan.

3. Vaihtoehtojen numerointi: Kirjaimet / numerot / roomalaiset numerot / ei numerointia

Alla esimerkki kysymyksestä, jossa 3 vaihtoehtoa ja jossa vastaukseksi on sallittu useampi
vaihtoehto.
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Numeerinen kysymysNumeerinen kysymys

Opiskelijalle tämä näyttää samalta kuin lyhytvastaus-muotoinen kysymys, mutta numeerisessa
kysymyksessä oikealle numeeriselle vastaukselle voi säätää virhemarginaalin. Muuten asetukset
ovat vastaavat kuin lyhytvalinta-kysymyksessä.

Alla on esimerkki asetetusta oikeasta vastauksesta: Vastaus 5 on täsmälleen oikein, mutta
koska virheeksi on asetettu 2, vastaukset välillä 3-7 hyväksytään täysin oikeiksi.

Esimerkki valmiiksi asetetusta kysymystehtävästä alla.

Tosi/EpätosiTosi/Epätosi

Yksinkertainen monivalintakysymys, jossa on vain kaksi vastausvaihtoehtoa: Tosi ja Epätosi.

Vastattaessa arvioidaan, onko tenttikysymyksen väite tosi vai epätosi. Kummallekin
vastausvaihtoehdolle voi asettaa oman palautteensa.
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Alla esimerkki kysymyksestä osana tenttiä.

Vedä ja pudota -yhdistämistehtäväVedä ja pudota -yhdistämistehtävä

Tehtävänä on yhdistää kysymykset ja vastaukset.

Asetusvaiheessa laitetaan kysymystekstin lisäksi jokainen kysymys ja siihen liittyvä vastaus.
Niiden järjestys arvotaan, kun tenttiä suoritetaan.
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Esimerkki suoritettavasta tehtävästä alla.

Vedä kohde kuvan päälleVedä kohde kuvan päälle

Tehtävässä kuva tai teksti vedetään kuvan päälle.
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Ensin vaaditaan taustakuvan lataamisen osaksi tehtävää.

Seuraavaksi määritellään raahattavat kohteet.

Kohteet voivat olla kuvia (jolloin ne täytyy ladata tehtävään) tai tekstiä.

1. Valitaan, onko kohde kuva vai teksti
2. Kohta kuvan lataamiseen
3. Kohta tekstin määrittelemiseen
4. Group määrittelee, minkä kohteiden kanssa tämä kohde on vaihtoehtoinen. "Group 1"

kohteilla on erinäköinen kohdealue kuin "Group 2" -kohteilla. Jos kaikki kohteet halutaan
pitää vaihtoehtoisina toisilleen, ne voi pitää kaikki saman 1-ryhmän jäseninä.

Alla:
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1. Kohdealueet määritellään antamalla etäisyys vasemmasta laidasta ja ylälaidasta.
2. Alueilla voi olla tekstiä vihjaamassa, mikä kohde sille kuuluu
3. Tämä pudotusvalikko määrittelee, mikä kohde on oikea vastaus tähän kohtaan.

Alla esimerkki valmiista tehtävästä.

Vedä merkki kuvan päälleVedä merkki kuvan päälle

Tehtävässä vaaditaan nimettyjen merkkien viemistä oikeisiin kohtiin Moodleen ladatun
taustakuvan päälle.

Ensin vaaditaan taustakuvan lataamisen osaksi tehtävää.
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Tämän jälkeen Moodle tekee kuvan päälle koordinaatiston, jota käytetään siirreltävien objektien
oikean kohdealueen määrittelemiseen.

Seuraavaksi nimetään raahattavat kohteet.
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Tämän jälkeen määritellään kohdealueet:

1. Muoto: Minkä muotoinen kohdealue on (suorakulmio, monikulmio tai ympyrä)
2. Kohde: Mikä kohde alueelle pitää sijoittaa
3. Koordinaatit: Mikä on kohdealueen sijainti ja koko. Koordinaatit voit laskea taustakuvan

päällä editointitilassa näkyvän ruudukon avulla: 1 soluruutu vastaa 10 pikseliä. Eri lukemien
vaikutusta voi helposti kokeilla, koska määritelty alue päivittyy reaaliajassa näkyviin
taustakuvan päälle.

Alla "Mark" on määritelty vasemmanpuoleisen henkilön pään kohdalle. "Ben" -kohteelle ei ole
vielä annettu koordinaatteja.
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Lisäksi voi määritellä palautteet oikeille ja väärille vastauksille. Lopputuloksesta esimerkki alla.
Tenttitilanteessa kysymyksen tausta ei ole sininen, jolloin fonttikin näkyy paremmin.
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Vedä sanat tekstiinVedä sanat tekstiin

Tässä tehtävässä sanat tulee vetää oikeille kohdille kysymystekstiin.

Kysymystekstissä kohdat määritellään kahden hakasulun sisällä olevalla numerolla,
järjestyksessä ykkösestä eteenpäin.

Oikeat vastaukset määritellään järjestyksessä ykkösestä eteenpäin. Samaan "group"-joukkoon
kuuluville kohteet näyttävät samalta, joten jos kaikki kuuluvat samaan ryhmään, kaikki
vaihtoehdot ovat tasa-arvoisia keskenään kaikkiin kohteisiin.

Alal esimerkki valmiista tehtävästä.
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YhdistämistehtäväYhdistämistehtävä

Tehtävässä tulee yhdistää kysymykset ja vastaukset. Tehtävä on hyvin vastaava kuin esim. Vedä
ja pudota -yhdistämistehtävä, mutta tässä vastaus asetetaan pudotusvalikolla.

Yleisen kysymystekstin lisäksi tulee asettaa kukin kysymys ja siihen kuuluva vastaus.

Alla esimerkki, jossa kolme kysymystä ja vastausta.
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Yhdistämistehtävä lyhytvastauksistaYhdistämistehtävä lyhytvastauksista

Samanlainen kuin Yhdistämistehtävä, mutta vaihtoehdot valitaan halutun kategorian
lyhytvastaus-kysymyksistä. Käytännössä vaikea toteuttaa, koska sisältö riippuu toiseen
kysymykseen asetetuista sisällöistä.

Yksinkertainen laskutehtäväYksinkertainen laskutehtävä

Kysymys asetetaan kohtaan Kysymysteksti. Lukujen kohdat ilmoitetaan kirjaimina
aaltosulkeiden sisässä.

Vastauksen määrittelyssä voidaan asettaa sopiva toleranssi ja sopiva desimaalimäärä.
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Yksikön käsittely -kohdassa määritellään, vaaditaanko opiskelijaa antamaan vastaukselleen
yksikkö ja antaako hän sen valitsemalla vai kirjoittamalla.

Jos vaadit opiskelijaa vastaamaan yksiköillä, Yksiköt -kohdassa voit määritellä eri yksikköjen
kertoimet (esim. vastaus voi olla watteina (W) eri kuin kilowatteina (kW).
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Klikkaa sitten "Etsi oikean vastauksen kaavasta siinä olevat jokerimerkit (x...)." Tämän jälkeen
pääset määrittelemään muuttujia.

Jos Moodle tunnistaa asettamasi muuttujat, ilmestyy edellisen napin alle otsikkko: "Muuttujien
arvojen generoimiseen käytetyt parametrit"

Klikkaa sitä ja pääset määrittelemään, miltä väliltä muuttujat arvotaan.
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Suoritusten arvioiminen tentti-aktiviteetissaSuoritusten arvioiminen tentti-aktiviteetissa
Tentti-aktiviteetin suorituksen tulos ilmoitetaan aina automaattisesti pisteinä. Aktiviteetti on
tarkoitettu ensisijaisesti monivalinta- ja täydennyskysymyksille, joiden pisteet Moodle voi laskea
automaattisesti. Automaattisia arviointeja voi vielä jälkikäteenkin muuttaa manuaalisesti ja jos
tentti-aktiviteettiin on lisätty essee-kysymyksiä, opettajan täytyy käydä ne joka tapauksessa
aktiviteetissa itse arvioimassa.

Suorituksen ja arvioinnin jälkeen opiskelijalle näkyy tentti-aktiviteetissa se, mitä suorituksien
tuloksista on asetuksissa asetettu näkymään. Arviointikirjassa opiskelijalle näkyy tentin
lopullinen pistemäärä.

 Essee-kysymysten tarkistamiseen tentti-aktiviteetti ei ole kätevin.Essee-kysymysten tarkistamiseen tentti-aktiviteetti ei ole kätevin. Vain essee-
kysymyksiä käytettäessä suositellaan esim. tehtävä-aktiviteettia.

 Tentin pisteet arvosanaksi.Tentin pisteet arvosanaksi. Arviointikirjassa opiskelijalle näkyvät tentistä aina pisteet.
Helpoin tapa ilmaista ne arviointikirjassa arvosanana:

1. Kirjoita pisteiden suhde arvosanaan näkyviin jo tentin kuvaukseen (esim. "1-5 pistettä =
arvosana 1" jne.)

2. Lisää arviointikirjaan uusi arviointikohde ja anna sille nimeksi esim. Tentin arvosana
3. Kirjoita tenttipisteiden perusteella opiskelijoille kuuluvat arvosanat tähän

arviointikohteeseen.

Raportti tentin suorittaneistaRaportti tentin suorittaneista

Mene tentti-aktiviteettiin kurssialueella.

Suoritustiedot näyttävää koontisivua pääset katsomaan klikkaamalla linkkiä "Suorituskertoja:"
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Koontisivun ylälaidassa voit määritellä kenen kaikkien suorituksen näet.

• (1) Näetkö esim. kaikki suorittaneet opiskelijat vai kaikki, joilta suoritus on vielä tekemättä
• (2) Montako suoritusta näet yhdellä sivulla
• (3) Näetkö jokaisen opiskelijan kohdalla pisteet jokaisesta kysymyksestä.

Alaosassa näet antamasi rajauksen mukaiset tiedot opiskelijoiden suorituksista ja pääset
halutessasi tarkastelemaan ja arvioimaan opiskelijan koko suoritusta ja muokkaamaan sen
pisteytystä (4).
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Vastauksien arvioiminen käsinVastauksien arvioiminen käsin

Vastausten arvioiminen kaikille (esim. essee-kysymyksen kohdalla) kannattaa tehdä KäsinKäsin
arviointiarviointi -sivulla. Se löytyy oikean yläkulman rattaasta avautuvasta Ylläpito-valikosta.
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Lähtökohtaisesti näkyviin tulevat kysymykset, joista ei anneta arviota automaatteisesti (esim.
essee-tehtävät). Kohdasta "Näytä myös automaattisesti arvioidut kysymyksetNäytä myös automaattisesti arvioidut kysymykset" saat näkyviin
myös sellaiset tehtävät, joiden arvioimisen Moodle on hoitanut automaattisesti (esim.
monivalintatehtävät). Myös niiden arviointeja ja pisteytyksiä voit muuttaa ja antaa vastauksista
palautetta.

Arvosanat on jaettu kolmeen sarakkeeseen:

• (1) Arvosanaan(1) Arvosanaan, joka tarkoittaa vastauksia, joista puuttuu arvio vielä kokonaan (esimerkissä
tällaisia molemmissa tehtävissä 0)

• (2) Arvioitu(2) Arvioitu, eli tehtävän suoritukset, joille on annettu jo arvosana.
• (3) Yhteensä(3) Yhteensä, eli sekä arvosanan saaneet että ne, joilta arvosana vielä puuttuu.

Linkki numeron perässä vie arvioimaan kaikki kyseiseen kategoriaan kuuluvat suoritukset.

Arviointisivulla voit sivun yläosassa vaikuttaa siihen, missä järjestyksessä vastaukset on listattu,
ja sen jälkeen pääset kommentoimaan kutakin vastausta ja muuttamaan niiden pisteitä.

Kommentit ja pisteet annettuasi paina alhaalla "Tallenna ja siirry seuraavalle sivulleTallenna ja siirry seuraavalle sivulle". Kaikki
vastaukset arvioituasi pääset takaisin yläosan "Takaisin kysymyslistaanTakaisin kysymyslistaan" -tekstistä tai
murupolkua käyttämällä.
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Tenttikysymysten päivittäminen (kysymyksetTenttikysymysten päivittäminen (kysymykset
kysymyspankissa)kysymyspankissa)
Jos tentissäsi on käytetty satunnaistettuja kysymyksiä, nämä kysymykset on luotu
kysymyspankissa oleviin kategorioihin. Tällöin päivität kysymykset kysymyspankin kautta, et
suoraan muokkaamalla tenttiä! Näissä tapauksissa tentin päivitys kannattaa ehdottomasti
tehdä mallipohjaan, koska muuten samat muokkaukset joutuu tekemään käsin kaikille
kurssialueille, joille kyseinen tentti on kopioitu. Muokkausten jälkeen päivitetty tentti
varmuuskopioidaan ja palautetaan halutuille kurssialueille.

1. Avaa kurssialueella päivitettävä Tentti-aktiviteetti

2. Tämän jälkeen valitse oikean yläkulman Ylläpito-valikosta kohta Kysymyspankki.
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3. Kysymyspankin etusivun avauduttua valitse kategoriavalikosta kategoria, jonka kysymykset
haluat muokata.

4. Kategorian avauduttua näet kaikki kysymykset, joita ko. kategoriassa on. Kysymykset
muokataan yksitellen siten, että klikkaat kunkin kysymyksen otsikon jälkeen näkyvää
hammasratas-kuvaketta.
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5. Sinulle avautuu yksittäinen kysymys muokkaustilassa. Tee muokkaukset, rullaa alas ja
tallenna muutokset.
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6. Toista sama kaikille kategorian kysymyksille, jotka vaativat muokkausta. Tämän jälkeen valitse
alasvetovalikosta toinen kategoria ja tee muokkaukset vastaavasti sen sisältämiin kysymyksiin.
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Yksittäisen osallistujan poikkeuspääsy tenttiinYksittäisen osallistujan poikkeuspääsy tenttiin
Tentti-aktiviteettia ei tarvitse kopioida sitä varten, että yksittäisille opiskelijoille annetaan
esimerkiksi jatkoaikaa tai ylimääräinen yrityskerta. Tätä varten on poikkeuspääsytoiminto.

1. Avaa tentti-aktiviteetti kurssialueella otsikkolinkistä. Valitse oikean yläkulman Ylläpito-
valikosta kohta Osallistujien poikkeuspääsyt (User overrides)

Klikkaa Lisää osallistujalle poikkeuspääsy tenttiinLisää osallistujalle poikkeuspääsy tenttiin. Jos poikkeuspääsyjä on jo aiemmin annettu,
ne näkyvät tässä koontinäkymässä.
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Seuraavaksi
1) valitse alasvetovalikosta opiskelija, jolla haluat antaa poikkeuspääsyn.
2) Voit antaa tentille yksittäistä opiskelijaa koskevan salasanan.
3) Voit määritellä (niin halutessasi) kullekin opiskelijalle yksilölliset alkamis- ja päättymisajat.
4) Suoritusaikaa voi jatkaa tai vähentää opiskelijakohtaisesti ja
5) Jos esim. tentin oletusyrityskertoja on vain 1, tässä voit antaa yksittäisille opiskelijoille
ylimääräisen suorituskerran.

Muista lopuksi tallentaa.
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Palaute-aktiviteettiPalaute-aktiviteetti
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Palautteen yhteenveto & yhteenvedonPalautteen yhteenveto & yhteenvedon
vieminen Excel-tiedostoonvieminen Excel-tiedostoon
Jokaiselle kurssialueelle ja mallikurssialueelle on lisätty Palaute-aktiviteetti ja siihen kysymykset
anonyymiin yleiseen palautteenkeräämiseen (tilanne syksyllä 2017).

Tässä ohjeistetaan meneminen Palaute-aktiviteetin Yhteenveto-sivulle, jota voi käyttää
palautteen käsittelyyn opiskelijoiden kanssa, sekä yhteenvedon Excel-tiedostoon vieminen, jotta
palautteen voi tarvittaessa tallentaa ja toimittaa eteenpäin.

 Älä muokkaa yleisen palautekyselyn kysymyksiä, jotta palaute eri opintojaksoilta on
yhdenmukaista. Jos haluat kerätä opintojaksoltasi palautetta myös muilla kysymyksillä,
tee niitä varten oma erillinen Palaute-aktiviteettinsa.

Palaute-aktiviteetti kertoo palautteen antajien määrän opettajalle kurssialueella (alla 1)(alla 1).
Annetun palautteen pääset katsomaan avaamalla aktiviteetin (2)(2).

Vastausten yhteenvedon pääset näkemään ja lataamaan Excel-tiedostona välilehdellä
YhteenvetoYhteenveto.
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Yhteenveto-välilehdeltä näet vastaukset. Tätä sivua voi käyttää palautteen käsittelyyn yhdessäTätä sivua voi käyttää palautteen käsittelyyn yhdessä
opiskelijoiden kanssa, jos avoimissa vastauksissa ei esiinny mitään arkaluontoista.opiskelijoiden kanssa, jos avoimissa vastauksissa ei esiinny mitään arkaluontoista.

Avointen kysymysten vastaukset ovat luettavissa ja monivalintavastauksista näkyvät koosteet
diagrammeina. Monivalintavastaukset näet numeroina klikkaamalla Show chart data (1).Show chart data (1).

Tietokoneelle Excel-tiedostoksi koosteen saa ladattua napista Vie Exceliin (2).Vie Exceliin (2).
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Excel-tiedostossa on tiedoston luomisajankohta, palautteen ja kysymysten määrä,
monivalintakysymysten numeraalisen tieto ja keskiarvo sekä avoimet vastaukset.
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Edistynyt keskustelu -Edistynyt keskustelu -
aktiviteettiaktiviteetti
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Edistynyt keskustelualue -aktiviteetin monetEdistynyt keskustelualue -aktiviteetin monet
käyttömahdollisuudetkäyttömahdollisuudet

Edistynyt keskustelualue soveltuu keskusteluihin, joita käydään pitkällä aikavälillä. Nopeisiin
etäkohtaamisiin sopii paremmin esim. Collaborate-istunto tai Chat-aktiviteetti.

Edistyneen keskustelualueen viestejä voi arvioida. Yleisten keskustelujen lisäksi se sopii näin
ollen esim. tehtävänpalautuksiin, joissa työt halutaan saada kaikille nähtäviksi. Tällaisiin
palautuksiin opettaja voi antaa kommenttinsa opiskelijalle yksityisellä viestillä, jota muut
keskustelualueella eivät näe.

Keskustelualueen viestien arvioimisen voi sallia myös opiskelijoille, jolloin edistynyt
keskustelualue toimii alustana myös vertaisarvioinneille.

Keskustelualueila siis olla useita käyttötarkoituksia:

• Paikka sellaisten töiden palautuksille, jotka halutaan kaikille opiskelijoille nähtäviksi ja
kommentoitaviksi.

• Tila, jossa opiskelijat esittäytyvät ja tutustuvat toisiinsa.
• Opintojakson tiedotus (tällöin asetuksista kannattaa laittaa päälle "pakotettu tilaaminen",

jolloin opiskelija saa ilmoituksen keskustelun uusista viesteistä).
• Opintojakson sisällöistä kysyminen ja keskusteleminen.
• Opettajien keskinäinen keskustelualue (kurssialueella aktiviteetin alareunasta löytyviä

kolmea pistettä painamalla löytyy asetus "piilota", jolloin alueen näkevät vain opettajat)
• Ryhmien keskustelualue ("Erilliset ryhmät" -asetuksella opiskelijat näkevät vain oman

ryhmänsä keskustelualueen. "Näkyvät ryhmät" -asetuksella opiskelijat näkevät myös muiden
alueet, mutta voivat osallistua vain oman alueensa keskusteluihin. Kaikissa tapauksissa
opettaja näkee kaikki keskustelut ja voi osallistua niihin).
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Edistynyt keskustelu -aktiviteetin lisääminenEdistynyt keskustelu -aktiviteetin lisääminen
kurssialueellekurssialueelle
Edistynyt keskustelu -aktiviteetti lisätään ensin haluttuun kohtaa kurssialueella kunkin osion
alaosasta laatikosta Lisää oppimisaktiviteetti tai aineistoLisää oppimisaktiviteetti tai aineisto.

Valitse aktiviteettilistasta kohta Edistynyt keskustelu. Paina täpän merkittyäsi Lisää, niin pääset
säätämään tehtävän asetuksia.

Ensin aktiviteetti nimetään ja sitten kirjoitetaan kuvaus ja säädetään asetukset. Asetuksia voi
muokata myös jälkikäteen. Jos Kuvaus-ikkunan alta valitsee täpän "Näytä kuvaus kurssisivulla",
näkyy kuvaus kurssialueella opiskelijalle myös ilman aktiviteetin avaamista.

Aktiviteetti tulee näkyville kurssialueelle, kun painat lopuksi Tallenna ja palaa kurssille.
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Kurssialueella oleva aktiviteetti kannattaa asettaa luonnos-tilaan, jos sen muokkaus on kesken
tai asetuksia täytyy vielä säätää ennen opiskelijoiden osallistumista. Piilottaminen (ja uudelleen
näkyviin tuominen) tapahtuu aktiviteetin alaosassa olevasta kolmen pisteen kuvakkeesta.
Samasta kohdasta aktiviteetin voi myös kopioida ja poistaa.
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Nuolen kuvakkeesta aktiviteetin paikkaa voi muuttaa kurssialueella. Kynän kuvakkeesta pääset
muokkaamaan aktiviteetin asetuksia.
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Video (1:27min): Edistynyt keskustelu -Video (1:27min): Edistynyt keskustelu -
aktiviteetin arvioiminenaktiviteetin arvioiminen
Videon katsominen voi vaatia Diakin Moodle-tunnuksilla kirjautumista.
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Collaborate-etäopetustilaCollaborate-etäopetustila
kurssialueellakurssialueella
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Kahden eri kurssialueen yhteinen Collaborate?Kahden eri kurssialueen yhteinen Collaborate?
Jos esiintyy tarvetta pitää yhteinen etäluento tai infotilaisuus kahden eri kurssialueen
opiskelijoille (esim. opettaja pitää yhteisen infon vaikkapa kahden eri toimipisteen opiskelijoille
ja näillä on kuitenkin omat kurssialueensa Moodlessa), toimi näin:

Käytä jomman kumman kurssialueen (olemassa olevaa tai uutta lisäämääsi) Collaborate-
aktiviteettia. Säädä aktiviteettiin vierailijalinkki päälle muokkaamalla kynän kuvakkeesta (kuva
alla).

1. Laita täppä kohtaan Allow Collaborate guest access. (kuva alla)

2. Määrittele vieraslinkin kautta istuntoon liittyvän käyttäjän oletusrooli alasvetovalikosta.
Participant/Osallistuja-rooli ei anna automaattisesti mikrofonin tai videonjako-oikeutta eikä
oikeutta jakaa materiaalia. Presenter/Esittäjä-rooli salli nämä yllämainitut, muttei anna istunnon
hallinnointioikeuksia. Moderator/Valvoja-rooli antaa täydet hallintaoikeudet ko. istuntoon, ei
kuitenkaan kyseiselle Moodlen kurssialueelle.

3. Paina tämän jälkee Tallenna ja näytä.
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Collaborate-aktiviteetin avattuasi sinulla on vastuuopettajana näkyvissä vieraslinkki. Kopioi
tämä vieraslinkki.

HUOM! Opiskelijan roolissa tällä kurssialueella olevat eivät näe tätä vieraslinkkiä, vaan he
liittyvät etäopetustilaan normaalisti Join session/Liity istuntoon-painikkeella.
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Tämän jälkeen siirry Moodlessa sille kurssialueelle, jonka opiskelijat liittyvät tämän toisen
ryhmän kurssialueella olevaan Collaborate-istuntoon. Liitä kopioitu linkki haluamaasi paikkaan
kurssialueella ja ilmaise selvästi, milloin etäopetus tapahtuu. Tämän kurssialueen opiskelijat
eivät saa Omat kurssit-sivulle pikalinkkiä, jota kautta he voivat helposti klikata itsensä sisään
etäopetukseen. Heidän on navigoitava omalle kurssialueelle ja etsittävä jakamasi vieraslinkki.

Suosittelemme Moodlen kalenterin käyttöä (luo uusi kurssin tapahtuma) tai esim. linkin
liittämistä tiedostuspalstalle, jotta opiskelijat pääsevät siihen helposti käsiksi. Etäopetukselle voi
toki luoda uuden osion kurssialueelle, jotta se löytyy sitä kautta mahdollisimman helposti.
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Collaborate-tallenteen jakaminen toiselleCollaborate-tallenteen jakaminen toiselle
kurssialueelle (tai muualle)kurssialueelle (tai muualle)

 Tämä ohje koskee pluginilla kurssialueelle tehtyjä ja niissä olevia Collaborate-
aktiviteetteja.

Mikäli haluat käyttää jollakin kurssialueella Collaboratessa tekemääsi tallennetta toisella
kurssialueella, toimi näin:

1. Mene sille kurssialueelle, jossa teit tallenteen. Avaa käyttämäsi Collaborate-aktiviteetti.
Tallenteesi on näkyvissä alaosassa linkkinä, jossa lukee Tallennetaan. Jos linkkejä on useampi,
valitse oikea tallenne päivämäärän avulla.

Klikkaa linkki auki, jolloin tallenteesi latautuu ja avautuu uuteen ikkunaan/välilehteen. Aktivoi
selaimen osoitekentässä oleva osoite ja kopioi se.

 HUOM! Ole linkin kopioinnissa nopea! Tallenteen kurssialueen ja Moodlen
ulkopuolella toimiva pidempi linkki on näkyvissä vain noin 3 sekunnin ajan (eli sen ajan
kun tallenne latautuu). Tämän jälkeen, kun tallenne on latautunut, linkki muuttuu
lyhyemmäksilyhyemmäksi muotoon https://eu.bbcollab.com/collab/ui/session/playback/ ja tämä
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linkki on sama kaikille Collaborate-tallenteille, joten sen kopioiminen on turhaa (ei
toimi).

Mene Moodlessa sille kurssialueelle, jolle haluat tallenteen jakaa katsottavaksi. valitse osio tai
muu kohta, johon haluat linkin liittää. Linkin voi laittaa suoraan osion/aiheen kuvaukseen tai
esim. osion alaosan kautta lisää aineisto --> verkko-osoite, jolloin se tulee kurssialueelle
harmaaksi pikkulaatikoksi. Tätä tapaa on käytetty alla olevissa esimerkkikuvissa.

 Kannattaa kopioida linkki ensin esim. uuteen sähköpostiviestikenttään ja katsoa että
osoite on todellakin pitkässä muodossa (eli linkki sisältää yksilöivän numerosarjan).
Linkin toimivuuden voi myös itse testata kirjautumalla ulos Moodlesta, lähettämällä
sen itselle sähköpostiin ja klikkaamalla linkin auki.

Page 218Page 218MoodleRooms - opettajan opas



Page 219Page 219MoodleRooms - opettajan opas



Open Content (OppimateriaalinOpen Content (Oppimateriaalin
jakaminen)jakaminen)
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Oman aineiston lataaminen Open ContentiinOman aineiston lataaminen Open Contentiin
Open Contentiin voi ladata muiden hyödynnettävksi monenlaista materiaalia: videoita,
dokumentteja, esitysmateriaalia jne. Täsäs ohjeessa esimerkkinä käytetään videotiedoston
lataamista.

 Jos olet esimerkiksi tehnyt hyvän johdantoluennon, jonka haluat jakaa muiden
käytettäväksi mutta et julkiseen internetiin esim. YouTubeen, Open Content on hyvä
vaihtoehto. Sen etuna on, että videon saa helposti tuotua mille tahansa omalle
kurssialueelle ja sen käyttöoikeuksia voi säädellä.

1. Avaa jokin omista kurssialueistasi ja valitse oikean yläkulman yläpitovalikosta kohta
BlackBoard Open Content ja sen alakohta Tutustu.

2. Open Content avautuu. Voit myös avata Tutustu-linkin uuteen välilehteen, jolloin työkalu ei
avaudu kurssinäkymäsi päälle.

Open Contentin koontinäytössä valitse kohta LuoLuo. Huom! Oikeassa yläkulmassa mustassa
palkissa näet sen, miltä kurssialueelta olet Open Contentiin kirjautunut.
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3. Tiedostoeditorissa kirjoita aineistollesi nimi. Nimi on pakko olla, ja jos et lisää siihen mitään,
Open Content otsikoi aineistosi "Untitled". Tiedosto etsitään omalta koneelta painamalla LisääLisää
tiedosto.tiedosto. Tässä vaiheessa kannattaa myös kirjoittaa Tietoja-kohtaan Kuvaus-kenttään napakka
ja selkeä kuvaus, mikä aineisto on kyseessä.
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4. Tiedostovalistimessa etsi haluamasi tiedosto omalta koneeltasi. Klikkaa tiedosto aktiiviseksi ja
paina Avaa.

5. Tiedosto latautuu Open Contentiin. Mitä isompi tiedosto on kooltaan, sitä kauemmin lataus
kestää. Sininen palkki kertoo sinulle latauksen edistymisen. Latauksen aikana voit säätää
Tietoja-sarakkeen valikoista aineiston asetuksia.
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6. Kun lataus on valmis, tiedoston nimi ja tunniste näkyvät nimikentän alla. Nyt 1) tarkista
tekijänoikeuslisenssi ja päätä millä lisenssillä haluat aineiston jakaa. HUOM! Jo julkaistun
aineiston lisenssiä ei tulisi muuttaa! 2) Päätä, kenelle haluat aineiston jakaa. Valitse kohderyhmä
alasvetovalikosta. Jos valitset Hyväksytyt käyttäjät, sen jälkeen avautuu vielä lisäkohtia, jossa
voit määrittää tarkemman kohdeyleisön. Kanavat-kohdassa voit jakaa aineiston vaikkapa
omalle kanavallesi, jos sinulla on sellainen luotuna.

Lopuksi paina Julkaise. Tämän jälkeen aineistosi on Open Contentissa ja voit lisätä sen
Moodleen haluamallesi kurssialueelle.Katso tästä erillinen ohje.
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Open Contentiin ladatun aineiston lisääminenOpen Contentiin ladatun aineiston lisääminen
Moodlen kurssialueelleMoodlen kurssialueelle
Tämä ohje opastaa siua lisäämään itse julkaisemasi aineiston jollekin kurssialueelle. Aineistosi
julkaisun jälkeen pääset jakamissivulle. 1) Tässä voit vielä lisätä Hyväksytyiksi käyttäjiksi esim.
tietyn oppilaitoksen (Diakin käyttäjät saavat käyttöluvan lisäämällä organisaatio Diaconia
University of Applied Sciences).

Tarkista, että sinulla on täppä kohdassa Lisää tämä resurssi seuraavaan... ja kohdassa 2) valitse
alasvetovalikosta Kurssi.

3) Kurssit-otsikon alta valitse alasvetovalikosta se oma kurssisi jolle haluat aineiston lisätä.
HUOM! Jotta voit lisätä aineiston kurssille, sinun tulee olla siellä vastuuopettajan roolissa!HUOM! Jotta voit lisätä aineiston kurssille, sinun tulee olla siellä vastuuopettajan roolissa!

4) Valitse kurssin osio, johon haluat aineiston näkyviin.

Paina lopuksi Valmis.Valmis. Valmis ja näytä-painike avaa sinulle Open Contentissa olevan aineistonalmis ja näytä-painike avaa sinulle Open Contentissa olevan aineiston
katselunäkymään.katselunäkymään. Jos järjestelmä on hidas, älä klikkaile Valmis-nappia päättömästi. Aineisto
lisätään niin monta kertaa, kun nappia painat.
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Nyt voit palata Moodleen ja navigoida sille kurssille, jolle aineiston liitit. Moodleen pääsee
palaamaan oikean yläkulman mustasta palkista, kurssin nimeä klikkaamalla. Aineisto tulee
näkyviin Ulkoinen työkalu-aktiviteettilaatikkona siinä osiossa, johon sen halusit lisätä. Voit toki
siirtää aktiviteetin nuolesta tavanomaiseen tapaan mihin haluat kurssialueella.
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RästitehtävätRästitehtävät
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Fronter-rästit -kurssialueen löytäminen (VideoFronter-rästit -kurssialueen löytäminen (Video
27s)27s)
Videon katsominen voi edellyttää Diakin Moodle-tunnuksilla kirjautumista.

 Jos olet opettaja, jolta puuttuu pääsy Fronter-rästit -kurssialueelle, pääsyn sinne voivat
myöntää:

• Monimuotopedagogiikan asiantuntijat (voit tehdä asiasta Moodlerooms-tukipyynnön
osoitteessa tuki.diak.fi)

• Kurssialueella jo olevat lehtorit ja koulutuspäälliköt.
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Rästiopiskelijan lisääminen kurssialueelleRästiopiskelijan lisääminen kurssialueelle
(Video 30s ja kuvallinen ohje)(Video 30s ja kuvallinen ohje)

Ohje videona:Ohje videona:

Videon katsominen voi edellyttää Diakin Moodle-tunnuksilla kirjautumista.

Kuvallinen ohje:Kuvallinen ohje:

Mene kurssialueelle ja ylläpitovalikosta kohtaan "Osallistujat"Mene kurssialueelle ja ylläpitovalikosta kohtaan "Osallistujat"

Avaa kurssialue, jolle haluat lisätä opiskelijat. Klikkaa oikealta ylhäältä Ylläpitoratas-kuvakettaYlläpitoratas-kuvaketta
(1)(1), valitse Käyttäjähallinta (2)Käyttäjähallinta (2) ja sen alta kohta Osallistujat (3)Osallistujat (3).

Valitse "Lisää osallistujia", valitse rooliksi "Rästiopiskelija" jaValitse "Lisää osallistujia", valitse rooliksi "Rästiopiskelija" ja
lisää haluamasi opiskelijatlisää haluamasi opiskelijat

Paina kohtaa Lisää osallistujia (1)Lisää osallistujia (1), ja valitse pudotusvalikosta (2)pudotusvalikosta (2) jaettavaksi rooliksi
Rästiopiskelija. Etsi henkilö kirjoittamalla nimi tai osa siitä tekstiriville ja paina Hae (3)Hae (3).
Löydettyäsi oikean opiskelijan paina Lisää (3)Lisää (3), jolloin kyseinen henkilö lisätään kurssialuelle
rästiopiskelijaksi. Poistu painamalla Lopeta osallistujien lisääminen (4)Lopeta osallistujien lisääminen (4).
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Osallistujat-sivun oikeanpuolimmainen roskiksen kuva poistaaOsallistujat-sivun oikeanpuolimmainen roskiksen kuva poistaa
rästiopiskelijan kurssialueeltarästiopiskelijan kurssialueelta

Jos haluat poistaa rästiopiskelijan kurssialueelta, etsi hänet kurssialueen Osallistujat-sivulta ja
klikkaa hänen kohdallaan oikeanpuolimmaista roskiksen kuvaaoikeanpuolimmaista roskiksen kuvaa. Ennen poistoa Moodlerooms
kysyy vielä, haluatko varmasti poistaa kyseisen opiskelijan kurssialueelta.
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Rästiopiskelija-roolin antaminen kurssialueellaRästiopiskelija-roolin antaminen kurssialueella
olevalle opiskelijalle (Kuvallinen ohje)olevalle opiskelijalle (Kuvallinen ohje)
Kurssialueella klikkaa oikeasta yläkulmasta ylläpitoratasta, klikkaa kohtaa Käyttäjähallinta ja
valitse Osallistujat (1).Osallistujat (1).

Osallistujat-sivulla etsi opiskelija, jolle haluat antaa uuden roolin (tässä Arvo Arvuuttelija) ja
paina hänen kohdallaan olevaa "Ihmishahmo+"-nappia (2)."Ihmishahmo+"-nappia (2).

Tällöin näkyviin tulee Jaa rooleja -valikko, jossa vaaleammalla on kyseisellä käyttäjällä jo olevat
roolit ja tummemmalla ne, jotka häneltä puuttuu. Yhdellä käyttäjällä voi olla kurssialueella
monta eri roolia. Klikkaa kohtaa Rästiopiskelija (3)Rästiopiskelija (3), jolloin se lisätään kyseisen opiskelijan
rooleihin.

 Milloin Rästiopiskelija-roolin antaminen opiskelijalle on tarpeen?

Kun kurssialue on arkistossa, se ei lähtökohtaisesti näy käyttäjälle, joka on
kurssialueella Opiskelija-roolissa. Lähtökohtaisesti kurssialue arkistoidaan, kun sen
lukukaudesta on kulunut 6kk. Arkistossa olemisen näkee kurssialueella myös mm.
murupolusta (kuva alla).
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Ryhmän lisääminen Fronter-rästit -Ryhmän lisääminen Fronter-rästit -
kurssialueelle ja opiskelijan lisääminenkurssialueelle ja opiskelijan lisääminen
ryhmään (Video 59s)ryhmään (Video 59s)
Videon katsominen voi edellyttää Diakin Moodle-tunnuksilla kirjautumista.
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Tehtävän luominen Fronter-rästit -Tehtävän luominen Fronter-rästit -
kurssialueelle (Video 2min07s)kurssialueelle (Video 2min07s)
Videon katsominen voi edellyttää Diakin Moodle-tunnuksilla kirjautumista.
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Arkistoidun kurssialueen palautuksenArkistoidun kurssialueen palautuksen
pyytäminen (Kuvallinen ohje)pyytäminen (Kuvallinen ohje)

 Kysymys: Milloin opintojakson palauttaminen on tarpeen?

Palauttaminen on tarpeen, kun tarvitset pääsyn opintojaksolle, jonka lukukaudesta on
kulunut yli kolme lukukautta (yli n.18kk). Näin siksi, että kolme lukukautta opintojakson
lukukauden päätymisen jälkeen sen kurssialue varastoidaan toisaalle ja poistetaan
Moodleroomsista. Kurssialuetta säilytetään niin kauan kuin Diakin
arkistonmuodostussuunnitelma edellyttää.

1. Mene sivulle tuki.diak.fi ja tee siellä Moodlerooms tukipyyntöMoodlerooms tukipyyntö
2. Kirjoita tukipyyntöön lomakkeella kysytyt tiedot ja kohtaan Tehtävän tai ongelman kuvausTehtävän tai ongelman kuvaus:

- Toteutuksen tarkka nimi MyDiakissa (kuva alla)
- Toteutuksen tarkka tunnus MyDiakissa (kuva alla)
- Palautetulle kurssialueelle pääsyn tarvitsevat käyttäjät ja heidän roolinsa (opettajat ja
opiskelijat)

3. Saat vastauksen, kun kyseinen opintojakso on palautettu Moodleen.
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