Usein kysytyt kysymykset
Tälle sivulle on kerätty Moodleen liittyviä, usein kysyttyjä kysymyksiä ja niiden vastauksia Moodle-opettajien näkökulmasta.
Voit selata kysymyksiä aihepiirien mukaan (alla) tai avainsanojen perusteella. Kysymys-vastausparit on järjestetty avainsanojen (label) mukaan.
Klikkaamalla hiirellä avainsanaa, näet kaikki kyseisellä avainsanalla merkityt kysymykset ja vastaukset. Helpoiten löydät vastauksen kysymykseesi, kun
selaat listaa kaikista avainsanoista. Voit hakea kysymyksiä myös käyttäjäroolien mukaan (opettaja ja opiskelija).

Mistä saan tukea, jos usein kysytyt kysymykset - palstalta ei löydy vastausta kysymykseeni?
Opettajien opas löytyy osoitteesta https://docs.moodle.org/3x/fi/ . HY:n opettajat saavat Moodle-tukea osoitteessa moodle@helsinki.fi
Opiskelijoiden opas löytyy osoitteesta http://wiki.helsinki.fi/display/moodle/Opiskelijan+opas. HY:n opiskelijat saavat Moodle-tukea helpparista ww
w.helsinki.fi/helpdesk (sähköpostilla helpdesk@helsinki.fi ja puh. 02941 55555)

Mistä löydän ohjevideoita Moodlen käyttöön?
Katso sivulta:
Videoituja ohjeita Moodlesta

Yleisesti Moodleen & kursseihin liittyvät kysymykset
Miksi kurssialueeni ei näy Omat kurssini -listassa?
Miten arkistoin kurssialueeni?
Miten muokkaan "Katsaus kursseistani" -sivua?
Miten perustan uuden kurssialueen?
Miten varmuuskopioin kurssialueeni?
Miten voin kopioida sisältöjä toiselta kurssialueelta toiselle?

Käyttäjäprofiiliin liittyvät kysymykset
Miksi saan Moodlesta postia opiskelijoiden palautettua tehtäviään?
Miten säädän viestien asetuksia?
Mitä asetuksia voin muokata omasta profiilistani?

Kurssialueen asetuksiin liittyvät kysymykset
Miksi Tuo-toiminnolla ei saa kopioitua kaikkea sisältöä?
Mikä on kurssialueeni osoite?
Miten arkistoin kurssialueeni?
Miten avaan tai suljen kurssialueeni (näkyvyys opiskelijoille)?
Miten jatkan opiskelijoiden kurssillaoloaikaa?
Miten käytän kurssillani tiedostojen palautuksissa plagiaatintunnistusta?
Miten lisään kurssille opettajia tai opiskelijoita?
Miten lisään tai vaihdan kurssiavaimen kurssilleni?
Miten poistan opiskelijat kurssiltani?
Miten päästän kurssialueelle vieraita?
Miten saan opiskelijat ilmoittautumaan suoraan erillisiin ryhmiin?
Miten saan takaisin poistamani lohkon?
Miten saan vanhat kurssit pois kurssilistastani?
Miten säädän viestien asetuksia?
Miten vaihdan kurssialueeni nimeä tai lyhennettä?
Miten varmuuskopioin kurssialueeni?
Miten voin kopioida sisältöjä toiselta kurssialueelta toiselle?

Kurssialueen rakentamiseen liittyvät kysymykset (aiheet, lohkot)
Kuinka paljon tiedostoja mahtuu yhdelle Moodle-kurssialueelle?

Miksi en näe kaikkia kurssisisältöjä kurssialueellani?
Miksi kurssialueellani on otsikot valmiina?
Miksi MP3-soitinta ei voi tauottaa?
Miten jatkan opiskelijoiden kurssillaoloaikaa?
Miten lisään kuvia Moodle-kurssilleni?
Miten lisään tai vaihdan kurssiavaimen kurssilleni?
Miten muokkaan kurssialueeni visuaalista ilmettä?
Miten saan takaisin poistamani lohkon?
Mihin lohkoni ovat kadonneet?
Miten saan oman koontisivun kaikille kurssialueen tiedostoille ja linkeille?
Miten saan takaisin poistamani lohkon?
Miten saan tehtyä lohkon, jossa näkyy keskustelualueen uusimmat viestit?

Käyttäjähallintaan liittyvät kysymykset
Miten jatkan opiskelijoiden kurssillaoloaikaa?
Miten lisään kurssille opettajia tai opiskelijoita?
Miten lisään tai vaihdan kurssiavaimen kurssilleni?
Miten poistan opiskelijat kurssiltani?
Miten päästän kurssialueelle vieraita?

Aineistoihin liittyvät kysymykset
Kuinka paljon tiedostoja mahtuu yhdelle Moodle-kurssialueelle?
Miksi MP3-soitinta ei voi tauottaa?
Miten estän uusien hakusanojen lisäämisen sanastoon?
Miten saan kehystetyn ruudukon / taulukon Moodleen?
Miten saan oman koontisivun kaikille kurssialueen tiedostoille ja linkeille?
Miten saan PDF-tiedostot avautumaan tabletilla tai älypuhelimella?
Tekstin kopiointi MS Wordista Moodleen

Oppimistehtäviin liittyvät kysymykset
Miksi saan Moodlesta postia opiskelijoiden palautettua tehtäviään?
Miksi yksilötehtävän Kuvaus-kentässä näkyy HTML-koodia?
Millä työkalulla minun kannattaa kerätä opiskelijoiden tehtävät?
Miten annan automaattipalautetta opiskelijalle tehtävässä?
Miten annan opiskelijoille oikeudet arvostella tai kommentoida toistensa tehtävänpalautuksia?
Miten käytän kurssillani tiedostojen palautuksissa plagiaatintunnistusta?
Miten lähetän viestin kaikille tehtävän palauttaneille tai muistutuksen niille, joilta palautus puuttuu?
Miten opiskelijan palauttaman tiedoston saa poistettua?
Miten ryhmät toimivat eri aktiviteeteissa?
Miten saan Tehtävä-aktiviteetilla kerätyt palautukset näkymään kaikille?
Miten saan tehtävän avautumaan opiskelijolle vasta, kun edellinen tehtävä on suoritettu?
Miten teen opiskelijoille tehtävän, jossa he eivät näe muiden opiskelijoiden vastauksia ennen kuin ovat palauttaneet omansa?
Mitä palautuskansion tilalle?

Keskustelualueen käyttöön liittyvät kysymykset
Ketkä saavat sähköposteja keskustelualueelta, jossa on ryhmämoodi päällä?
Millä työkalulla minun kannattaa kerätä opiskelijoiden tehtävät?
Miten annan opiskelijoille oikeuden arvioida keskustelualueen viestejä?
Miten estän uusien viestien lähettämisen keskustelualueelle?
Miten kokoan kaikki keskustelualueet yhdelle sivulle?

Miten luon ryhmille omat keskustelualueet?
Miten lähetän keskustelualueen viestit kurssilaisten sähköpostilaatikkoon?
Miten ryhmät toimivat eri aktiviteeteissa?
Miten saan tehtyä lohkon, jossa näkyy keskustelualueen uusimmat viestit?
Miten saan tulostettua keskustelualueen viestit kerralla?
Miten teen opiskelijasta keskustelualueen tai chat-huoneen moderaattorin?
Miten teen opiskelijoille tehtävän, jossa he eivät näe muiden opiskelijoiden vastauksia ennen kuin ovat palauttaneet omansa?

Tentteihin liittyvät kysymykset
Miksi en pysty muokkaamaan tenttiä kokeiltuani sitä opiskelijatilassa?
Miten annan opiskelijoille oikeuden luoda tenttikysymyksiä?
Miten ryhmät toimivat eri aktiviteeteissa?
Miten saan desimaalit näkymään tentin arvioinneissa?

Opiskelijoiden ryhmäyttämiseen liittyvät kysymykset
Ketkä saavat sähköposteja keskustelualueelta, jossa on ryhmämoodi päällä?
Miten luon ryhmille omat keskustelualueet?
Miten ryhmät toimivat eri aktiviteeteissa?
Miten saan opiskelijat ilmoittautumaan suoraan erillisiin ryhmiin?

Arviointeihin liittyvät kysymykset
Miksi arviointikirjan laskukaavat eivät toimi?
Miksi arviointikirjan vienti Exceliin tekee tyhjän tiedoston?
Miten arvioin wikiin tehdyt tuotokset ja annan niistä palautetta?
Miten lasken kurssin loppuarvosanan?
Miten omat asteikot toimivat?
Miten piilotan kurssin loppuarvosanan opiskelijoilta?
Miten saan desimaalit näkymään tentin arvioinneissa?

Kaikki usein kysytyt kysymykset yhtenä listana:
Ketkä saavat sähköposteja keskustelualueelta, jossa on ryhmämoodi päällä?
Kuinka paljon tiedostoja mahtuu yhdelle Moodle-kurssialueelle?
Mihin lohkoni ovat kadonneet?
Miksi arviointikirjan laskukaavat eivät toimi?
Miksi arviointikirjan vienti Exceliin tekee tyhjän tiedoston?
Miksi en näe kaikkia kurssisisältöjä kurssialueellani?
Miksi en pysty muokkaamaan tenttiä kokeiltuani sitä opiskelijatilassa?
Miksi kurssialueellani on otsikot valmiina?
Miksi kurssialueeni ei näy Omat kurssini -listassa?
Miksi MP3-soitinta ei voi tauottaa?
Miksi saan Moodlesta postia opiskelijoiden palautettua tehtäviään?
Miksi Tuo-toiminnolla ei saa kopioitua kaikkea sisältöä?
Miksi yksilötehtävän Kuvaus-kentässä näkyy HTML-koodia?
Mikä on kurssialueeni osoite?
Millä työkalulla minun kannattaa kerätä opiskelijoiden tehtävät?
Mistä tiedän, onko kurssialueellani käytössä palautuskansioita?
Miten annan automaattipalautetta opiskelijalle tehtävässä?
Miten annan opiskelijoille oikeuden arvioida keskustelualueen viestejä?
Miten annan opiskelijoille oikeuden luoda tenttikysymyksiä?
Miten annan opiskelijoille oikeudet arvostella tai kommentoida toistensa tehtävänpalautuksia?

Miten arkistoin kurssialueeni?
Miten arvioin wikiin tehdyt tuotokset ja annan niistä palautetta?
Miten avaan tai suljen kurssialueeni (näkyvyys opiskelijoille)?
Miten estän uusien hakusanojen lisäämisen sanastoon?
Miten estän uusien viestien lähettämisen keskustelualueelle?
Miten jatkan opiskelijoiden kurssillaoloaikaa?
Miten kirjoitan matemaattisia kaavoja Moodlessa?
Miten kokoan kaikki keskustelualueet yhdelle sivulle?
Miten käytän kurssillani tiedostojen palautuksissa plagiaatintunnistusta?
Miten lasken kurssin loppuarvosanan?
Miten lisään kurssialueelle listan Twitter-päivityksistä?
Miten lisään kurssille opettajia tai opiskelijoita?
Miten lisään kuvia Moodle-kurssilleni?
Miten lisään tai vaihdan kurssiavaimen kurssilleni?
Miten luon ryhmille omat keskustelualueet?
Miten lähetän keskustelualueen viestit kurssilaisten sähköpostilaatikkoon?
Miten lähetän viestin kaikille tehtävän palauttaneille tai muistutuksen niille, joilta palautus puuttuu?
Miten muokkaan "Katsaus kursseistani" -sivua?
Miten muokkaan kurssialueeni visuaalista ilmettä?
Miten omat asteikot toimivat?
Miten opiskelijan palauttaman tiedoston saa poistettua?
Miten perustan uuden kurssialueen?
Miten piilotan kurssin loppuarvosanan opiskelijoilta?
Miten poistan opiskelijat kurssiltani?
Miten päästän kurssialueelle vieraita?
Miten ryhmät toimivat eri aktiviteeteissa?
Miten saan desimaalit näkymään tentin arvioinneissa?
Miten saan kehystetyn ruudukon / taulukon Moodleen?
Miten saan oman koontisivun kaikille kurssialueen tiedostoille ja linkeille?
Miten saan opiskelijat ilmoittautumaan suoraan erillisiin ryhmiin?
Miten saan PDF-tiedostot avautumaan tabletilla tai älypuhelimella?
Miten saan takaisin poistamani lohkon?
Miten saan tehtyä lohkon, jossa näkyy keskustelualueen uusimmat viestit?
Miten saan Tehtävä-aktiviteetilla kerätyt palautukset näkymään kaikille?
Miten saan tehtävän avautumaan opiskelijolle vasta, kun edellinen tehtävä on suoritettu?
Miten saan tulostettua keskustelualueen viestit kerralla?
Miten saan vanhat kurssit pois kurssilistastani?
Miten säädän viestien asetuksia?
Miten teen opiskelijasta keskustelualueen tai chat-huoneen moderaattorin?
Miten teen opiskelijoille tehtävän, jossa he eivät näe muiden opiskelijoiden vastauksia ennen kuin ovat palauttaneet omansa?
Miten teen työpajan vertaisarvioinnista täysin anonyymin?
Miten vaihdan kurssialueeni nimeä tai lyhennettä?
Miten varmuuskopioin kurssialueeni?
Miten voin kopioida sisältöjä toiselta kurssialueelta toiselle?
Mitä asetuksia voin muokata omasta profiilistani?
Mitä opiskelijoiden voi olettaa osaavan Moodlesta?
Mitä palautuskansion tilalle?
Suositeltavat selaimet
Tekstin kopiointi MS Wordista Moodleen
Videoituja ohjeita Moodlesta

