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Moodle-alueen muokkaaminen
Alla oleva kuva esittää Moodle-aluetta sellaisena kuin se sinulle toimitetaan::
-

Etusivun näkymä koostuu sivun keskellä olevista numeroiduista osioista
sekä osioiden molemmilla sivuilla olevista lohkoista.
- Osioihin voit lisätä työkaluja, eli aineistoja ja aktiviteetteja. Alueelle on
valmiiksi luotu vain Uutiset-keskustelupalsta, muut työkalut voit luoda
alueellesi itse.
- Lohkot sisältävät hallinnointiin liittyviä toimintoja sekä lisätoimintoja,
kuten esimerkiksi kalenterin. Molemmilla reunoilla on muutama lohko
valmiina.
Kurssialueen nimen
lyhenne (sivu, jolla olet
tällä hetkellä). Jos nimi
näkyy harmaana, niin alue
on opiskelijoilta suljettu.

Linkki Moodlen etusivulle.

Lohkot
Osiot

Navigointi-lohkon
kautta pääset
liikkumaan
kurssialueiden välillä.

Vain opettajalla:
Muokkaustila päälle
-painikkeella saat
näkyviin
muokkaustoiminnot.

Asetukset -lohkossa
on alueen hallinnointiin
liittyviä toimintoja.
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Etusivun näkymä, kun muokkaustila on päällä:
Klikkaa oikeasta yläreunasta tai Asetukset -lohkosta ”Muokkaustila päälle” painiketta. Nyt voit muokata alueen ulkonäköä sekä tuoda ja muokata
aineistoja, työkaluja ja lohkoja.
Otsikon muokkausikonin
avulla voit muokata
työkalun otsikkoa (tallenna
muutos painamalla
enteriä).

Siirtoikonin
avulla voit
vaihtaa osioiden
keskinäistä järjestystä.

Klikkaamalla nuolesta
Muokkaa -valikon auki saat
esiin toiminnot, joilla voit
muokata työkalun asetuksia,
siirtää, piilottaa, kopioida tai
poistaa työkalun.

Jokaiseen osioon ilmestyy ”Lisää
aktiviteetti tai aineisto” -linkki,
jonka kautta voit lisätä alueelle
työkaluja.

Jokaiseen osioon ilmestyy
muokkausikoni
, jota painamalla
voit nimetä osion uudelleen ja
halutessasi kirjoittaa myös muuta
tekstiä, joka tulee näkyviin
kurssialueen etusivulle otsikon
alapuolelle.

Aiheet -näkymässä
-ikonin
painaminen korostaa kyseisen
osion. Viikkonäkymässä menossa
oleva viikko on automaattisesti
korostettu.
-ikonia painamalla osion voi
piilottaa opiskelijoilta.

Työkalujen muokkaaminen:

Jokaisen jo alueella olevan
työkalun perässä näkyy Muokkaa
–teksti. Valikon saat esille
kllikkaamalla nuolesta valikon
auki.
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Muokkaa asetuksia: Työkalun asetusten muokkaaminen
Siirrä oikealle: Sisentää työkalua etusivun näkymässä
Piilota: Piilottaa työkalun opiskelijoilta
Kopioi: Kopioi työkalun, kopiota pääsee tarvittaessa muokkaamaan sen
asetuksista
Jaa rooleja: Osallistujan roolia voi vaihtaa yksittäisen työkalun kohdalla
Poista: Poistaa työkalun kokonaan
Ryhmät: Mikä ryhmämoodi on työkalun kohdalla käytössä:
Ei ryhmiä,

Erilliset ryhmät,

Näkyvät ryhmät

Kaikkia luotuja työkaluja ja lohkoja voi muokata jälkeenpäin Muokkaustila
päälle -tilassa.

Osioiden lisääminen ja poistaminen:

Voit lisätä osioita alueelle
tai poistaa osioita + ja –
ikoneista.

Lohkojen muokkaaminen:

Jokaiseen lohkoon
ilmestyvät ikonit,
joiden avulla voit
muokata, piilottaa,
poistaa tai siirtää
lohkoa sivulla.

Piilota: Piilottaa lohkon näkyvistä
Telakoi: Kiinnittää lohkon
kurssialueen vasempaan reunaan.
Lohkoja telakoimalla saat osioille lisää
tilaa. Huom! Telakointi vaikuttaa vain
käyttäjän omaan näkymään, ei muiden
kurssilla olijoiden.
Siirrä: Voit siirtää lohkoa raahaamalla
ylös, alas tai toiseen reunaan.
Muokkausikoni: tätä klikkaamalla
saat esiin seuraavat toiminnot:
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Lisää lohko -valikosta voi valita
näkyviin lohkoja, jotka eivät vielä
ole esillä. Jos poistat esillä
olevan lohkon, se siirtyy
valikkoon, josta sen saa
tarvittaessa uudestaan käyttöön.

Lohkojen telakointi:

Voit halutessasi kiinnittää lohkoja lohkon
yläkulmassa olevan telakointipainikkeen
avulla kurssialueen vasempaan reunaan,
jolloin saat enemmän työskentelytilaa osioita
muokatessasi. Telakoidut lohkot näkyvät
sivun reunassa näin.
Lohkot saa irrotettua telakasta ja palautettua
takaisin paikoilleen klikkaamalla niiden
alapuolella olevaa nuolipainiketta (irrottaa
kaikki telakoidut lohkot kerralla). Jos haluat
irrottaa vain yhden telakoidun lohkon, vie hiiri
lohkon päälle ja paina avautuvasta ikkunasta
-kuvaketta.
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Työkalujen lisääminen:
Muokkaustilan ollessa päällä jokaisessa osioissa näkyy ”Lisää aktiviteetti tai
aineisto” -linkki. Tämän toiminnon kautta alueelle voidaan lisätä työkaluja.

Esiin avautuu ikkuna, josta
voi nähdä kuvaukset eri
työkaluista ja valita jonkun
aktiviteetin tai aineistotyypin.

Katso tarkemmat ohjeet työkalujen lisäämisestä kunkin työkalun ohjeista.
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